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BIBLIOGRAFIA/TEMATICA: 
 

privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent 

 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

Partea I – Dispoziții generale; 
Partea III – Administrația publică locală:  

Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII; 
Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I și Titlul II; 

 Partea VII – Răspunderea administrativă. 
3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare: SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane; 
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată; 
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare; 
9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun 
exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice 
corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.  

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul 
Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, fax. 0235-361090, interior: 148, 
email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Rusu - Mardare Ionela, consilier în cadrul 
S.M.R.U.  
 
 
 

  PREȘEDINTE, 
Dumitru BUZATU 
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                                                                                                     Se aprobă, 

                                                                                                    PREȘEDINTE 
                                                                                                    Dumitru BUZATU 

 
 

ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
concurs recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată,  

pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent – 
 în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – 

Direcția Administrație Publică 
 

În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 
1. convoacă în termen legal, la solicitarea președinților comisiilor de specialitate, membrii 

Consiliului Judeţean Vaslui, comunicând data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor acestora, 
proiectul ordinii de zi, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, modalitatea prin care 
sunt puse la dispoziția consilierilor județeni, potrivit opțiunilor acestora, materialele 
înscrise pe ordinea de zi, comisiile de specialitate cărora le sunt transmise spre avizare 
proiectele de hotărâri, precum și invitația de a formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri; 

2. aduce la cunoştinţa cetăţenilor, prin presa locală ori prin alte mijloace de publicitate, 
ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţelor; 

3. pune la dispoziţia consilierilor județeni și președintelui Consiliului Județean Vaslui 
materialele supuse dezbaterii şi adoptării; 

4. transmite, la propunerea secretarului general al județului, proiectele de hotărâri ale 
consiliului județean însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente 
de prezentare și de motivare, comunicând data de depunere a rapoartelor și a avizelor, 
astfel: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului județean în vederea dezbaterii și întocmirii 
avizelor; 

5. multiplică materialele supuse dezbaterii Consiliului Judeţean Vaslui, hotărârile adoptate şi 
dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 

6. participă la şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui, consemnează dezbaterile din cadrul 
acestora, întocmeşte procesul-verbal și minuta şedinţelor consiliului județean şi răspunde 
de ordonarea, păstrarea şi conservarea documentelor; 

7. ţine prezenţa membrilor consiliului judeţean la şedinţe; 
8. publică pe site-ul instituţiei proiectele de hotărâri, dispoziţiile de convocare ale şedinţelor 

consiliului judeţean, dispozițiile cu caracter normativ ale președintelui consiliului 
județean, hotărârile adoptate de consiliul județean, procesele-verbale și minuta şedinţelor 
Consiliului Judeţean Vaslui, sub îndrumarea secretarului general al județului; 

9. întocmește adrese de înaintare și comunică hotărârile adoptate de consiliul judeţean şi 
dispoziţiile emise de preşedintele consiliului judeţean, Instituţiei Prefectului – Județul 
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Vaslui, autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor interesate, sub 
semnătura secretarului general al judeţului, în termenul prevăzut de lege; 

10. scanează hotărârile adoptate de Consiliul Județean Vaslui și dispozițiile emise de 
președintele Consiliului Județean Vaslui în ordine cronologică și le arhivează în 
Registratura electronică a consiliului județean; 

11. conservă, ordonează, gestionează şi arhivează hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean 
Vaslui şi dispoziţiile emise de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui; 

12. redactează proiecte de hotărâri şi de dispoziţii la solicitarea directorului executiv al  
Direcţiei Administraţie Publică și a șefului de birou; 

13. întocmeşte răspunsuri la petițiile adresate consiliului județean de către diverse persoane 
fizice și juridice, în baza rezoluţiei directorului executiv al Direcţiei Administraţie Publică 
și a șefului de birou;  

14. exercită atribuțiile cu caracter permanent ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
județului Vaslui, asigurând lucrările de secretariat ale activității desfășurate de autoritate 
în plen și în comisiile de lucru; 

15. ajută funcţionarul de la registratură la pregătirea corespondenţei pentru expediere şi-l 
înlocuieşte când acesta lipseşte, preluându-i toate atribuţiile; 

16. exercită atribuțiile privind fondul arhivistic al Consiliului Județean Vaslui, pe perioada 
absenței motivate a titularului postului; 

17. respectă procedurile de calitate prevăzute în Manualul de calitate al instituţiei aferente  
activităţii pe care o desfăşoară; 

18. urmărește respectarea procedurilor operaționale de lucru prevăzute în Manualul de 
calitate al instituției aferente activității biroului; 

19. responsabilități în domeniul SMC: 
a) derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
b) respectă prevederile privind SMC-ul; 
c) raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și 

despre orice necesitate de îmbunătățire; 
d) propune acțiuni corective; 
e) participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității; 
f) participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
g) participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor 

activităților/obiectivelor din activități proprii. 
20. asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată 

durata exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, 
salariatul având obligația: 

a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare 
stabilite în procedurile interne; 

b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
c) de a nu dezvălui datele personal 
e pe care le prelucrează unor alte personae decât cele în privința cărora îi este 

permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al postului;  
d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a 

atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul intern; 
e) de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea 

datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă 
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prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, 
precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului în cel mai scurt timp posibil orice situație 
de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează; 

21. îndeplinește atribuțiile cu caracter general prevăzute în Regulamentul de organizare și 
funcționare a a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

22. exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară și 
Codul de conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor publici și al 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

23. respectă drepturile și libertățile publicului; 
24. respectă normele deontologice profesionale; 
25. ținuta vestimentară adecvată în procesul exercitării funcţiei; 
26. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

directorul executiv al Direcţiei Administraţie Publică și șeful de birou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


