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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

concurs de recrutare, funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată 
pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  

Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

 
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. asigură, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate ale consiliului județean, elaborarea 

documentațiilor necesare pentru înființarea, organizarea, reorganizarea de instituții și servicii publice 
de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

2. urmărește respectarea prevederilor legale în elaborarea structurilor organizatorice și a statelor 
de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru 
protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane 
sau grupuri aflate în nevoie socială; 

3. întocmește documentația necesară obținerii avizelor prevăzute de lege la elaborarea 
structurilor organizatorice ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile 
sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a 
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

4. urmărește respectarea prevederilor legale în aprobările acordate de ordonatorul principal de 
credite privind organizarea de concurs de ocupare posturi vacante în aparatul de specialitate al 
instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială;  

5. coordonează întocmirea fișelor de  post și a rapoartelor de evaluare anuală pentru conducătorii 
instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială, pe care le înaintează conducerii spre aprobare, transmițând un exemplar 
celor interesați; 

6. întocmește și supune spre însușire și aprobarea președintelui consiliului județean,  documentația 
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere de la nivelul 
instituțiilor și serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială,  precum și cea privind numirea, sancționarea, suspendarea, modificarea și 
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii pentru 
conducătorii acestor instituții; 

7. asigură întocmirea organigramei și determinarea numărului de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, în condițiile legii, pe baza propunerilor de la conducerile 
direcțiilor de specialitate și compartimentelor independente;  

8. asigură determinarea structurii funcțiilor publice și contractuale ce pot fi utilizate în structura 
aparatului de specialitate;  

9. asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul funcției și funcționarului public, încheierii 
contractelor individuale de muncă și stabilirii drepturilor salariale la nivelul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui; 

10. întocmește, potrivit legii, actele privind încadrarea, transferarea,  detașarea,  delegarea și 
desfacerea contractelor de  muncă  pentru personalul contractual  și privind numirea, transferarea,  
detașarea,  delegarea și încetarea raporturilor de serviciu pentru funcționarii publici din aparatului de 
specialitate al consiliului județean 

11. întocmește documentele prealabile emiterii actelor administrative privind numirea, 
suspendarea, promovarea, transferul, detașarea, delegarea, sancționarea, suspendarea, eliberarea 
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din funcție, stabilirea drepturilor salariale, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de 
vechime în muncă pentru funcționarii publici, precum şi a documentelor similare pentru personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean  Vaslui și conducătorii 
instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean; 

12. întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul 
structurilor proprii ale Consiliului Județean Vaslui; 

13. asigură gestionarea și actualizarea registrului electronic general de evidență a salariaților 
(REVISAL) încadrați pe posturi în regim contractual în aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

14. participă la întocmirea unor lucrări care necesită colaborarea cu ceilalți salariați din cadrul 
serviciului; 

15. participă în calitate de reprezentant al compartimentului de specialitate în comisiile de 
concurs/examen  pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate conform 
desemnărilor prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

16. asigură secretariatul comisiilor de concurs/soluționare a contestațiilor la concursurile 
organizate pentru ocuparea posturilor și cele pentru promovarea personalului, conform desemnărilor 
prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

17. participă, în calitate de reprezentant al consiliului județean, în comisiile de concurs/examen 
organizate pentru ocuparea posturilor vacante de funcție publică și/sau în regim contractual de la 
instituțiile/serviciile publice aflate în subordine, precum și la solicitarea unităților administrativ 
teritoriale din județ; 

18. întocmește documentațiile solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte 
autorități, agenții și instituții/servicii publice centrale sau teritoriale, legate de atribuțiile prevăzute 
în fișa postului și le transmite în termenele solicitate; 

19. acordă sprijin și consultanță de specialitate, potrivit rezoluției președintelui consiliului 
județean, autorităților administrației publice locale comunale şi orășenești; 

20. soluționează și redactează în termen răspunsurile la scrisorile și petițiile care au fost 
repartizate prin rezoluție; 

21. îndeplinește atribuțiile cu caracter general prevăzute în Regulamentul de organizare și 
funcționare 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. asigură îndeplinirea rolului, misiunii, atribuțiilor și responsabilităților generale ale aparatului 
de specialitate așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui; 

24. asigura arhivarea documentelor produse și/sau gestionate în cadrul serviciului ca urmare a 
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fișa postului; 

25. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de șefii ierarhici superiori, precum 
și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu. 

 
 

 


