
Șef birou - Biroul Coordonare Administrație Publică Locală, Direcția Juridică și 

Administrație Publică Locală 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1.Conduce, coordonează și îndrumă metodologic activitatea biroului; 

2.Participă la întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov – aparat 

de specialitate; 

3.Întocmește Planul de formare a salariaților și asigură formarea acestora; 

4.Întocmește Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul aflat în subordine  

din subordine; 

5.Întocmește și modifică fișa posturilor ori de câte ori este nevoie; 

6.Răspunde de personalul din subordine; 

7.Întocmește Programarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; 

8.Se asigură de întocmirea materialului privind inventarele însuşite de consiliile locale, de centralizarea şi 

transmiterea acestora către Guvern, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul 

public judeţean sau de interes local; 

9.Asigură întocmirea materialului privind stemele însuşite de consiliile locale şi transmiterea către instituțiile 

competente în vederea avizării/aprobării;  

10.Desfășoară activitatea privind înființarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care dorește să 

facă parte Județul Ilfov; 

11.Supraveghează desfășurarea activității asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte 

Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov;  

12.Supraveghează arhivarea documentelor emise și primite în cadrul biroului; 

13.Cooperează cu persoanele cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Ilfov pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe; 

14.Participă la activitatea diverselor comisii sau colective în a căror componenţă sunt prevăzuţi şi salariaţi 

ai acestui birou; 

15.Prezintă lunar sau ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate cu prezentarea documentelor date spre 

soluţionare; 

16.Asigură redactarea şi soluţionarea în termen a adreselor şi sesizărilor transmise de către şefii ierarhici; 

17.Realizează activităţi în conformitate cu strategia administraţiei publice la nivelul instituţiei publice; 

18.Răspunde la solicitările scrise din partea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judetean Ilfov;  

19.Însușirea permanentă a legislației ce reglementează domeniul de activitate al biroului; 

20.Studierea periodică a legislației în domeniul de specialitate și informarea celorlalte compartimente din 

cadrul instituției despre modificările legislative intervenite; 

21.Își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite 

din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 

de muncă; 

22.Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și accidentele 

suferite de propria persoană; 

23.Să aplice procedurile Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului Județean Ilfov; 



24.Îndeplineşte atribuţiile delegate de Directorul Executiv Adjunct, Directorul Executiv al Direcției Juridice 

și Administrație Publică Locală, de Secretarul General al Judeţului, Vicepreședinții și Preşedintele 

Consiliului Judeţean şi rezolvă și alte lucrări neplanificate; 

25.Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice Biroului Coordonare Administrație Publică Locală, în condițiile 

legii, delegate de conducerea ierarhic superioară; 

26.Evaluează anual / sau după caz, ori de câte ori intervin modificări în rapoartele de serviciu, performanţele 

profesionale individuale ale salariaților aflați în subordine; 

Atribuții referitoare la domeniul securității și sănătății în muncă 

27.Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de Consiliul 

Județean Ilfov: 

a) să participe la toate procedurile de instruire în domeniul securității şi sănătății în muncă, să-şi însușească 

şi să respecte normele de igienă, normele şi instrucțiunile de protecția muncii şi măsurile de aplicare a 

acestora.  

b) să desfășurare activitățile în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite 

din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională 

atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de muncă.  

c) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport şi 

alte mijloace de producție;  

d) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să 

îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

e) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice şi 

clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnați orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficiență a sistemelor de protecție;  

g) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană;  

h) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  

i) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 

securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

j) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora;  

k) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

Atribuții referitoare la domeniul securității și sănătății în muncă 
1) Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la 

nivel de Consiliul Județean  Ilfov: 



a) este obligat să respecte instrucțiunile de protecția muncii şi instrucțiunile de prevenire şi stingerea 

incendiilor;  

b) este obligat să participe la instructajul de protecția muncii şi prevenirea și stingerea incendiilor în vigoare 

care se efectuează la locul de muncă, atât cel lunar cât şi cel zilnic, precum şi la cel efectuat la schimbarea 

locului de muncă, să-şi însușească şi să respecte prevederile materialelor prelucrate;  

c) participă la testările pe linie de protecția muncii şi prevenirea și stingerea incendiilor în vigoare;  

d) să-şi însușească cunoștințele de legislație pe linie de protecția muncii şi prevenirea și stingerea 

incendiilor în vigoare, specifice locului de muncă;  

e) să cunoască rolul pe care îl are şi modul în care acționează în caz de incendiu, conform Planului de 

acțiune în caz de incendiu;  

f) să participe la aplicațiile practice organizate în cadrul Consiliului Județean Ilfov, pe linie de protecția 

muncii şi/sau prevenirea și stingerea incendiilor;  

g) să cunoască locul de amplasare, precum şi modul de utilizare a stingătoarelor din dotarea sectorului în 

care îşi desfășoară activitatea;  

h) să raporteze imediat șefului ierarhic nerespectarea normelor de protecția muncii şi prevenirea și stingerea 

incendiilor în vigoare de către tot personalul din incinta Consiliului Județean Ilfov, precum şi de 

producerea oricărui accident la locul de munca; 

i) să acorde primul ajutor accidentaților, conform regulilor de prim ajutor; - să conserve locul accidentului, 

până la sosirea echipei/comisiei care anchetează accidentul. 

28.Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul măsurilor de securitate pentru protejarea datelor 

cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

29.Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul sistemului  de control intern managerial în 

conformitate cu OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Alte atribuții:  

30.Cunoaște și respectă codul de Conduită etică și Regulamentului  de  organizare și  funcționare al 

aparatului de specialitate al Județului Ilfov - Consiliul Județean; 

31.Cunoaște și contribuie la îndeplinirea obiectivele specifice ale structurii de specialitate – Serviciu Lucrări 

Publice;  

32.Cunoaște și contribuie la îndeplinirea acțiunilor şi activităților pentru realizarea obiectivelor specifice 

Serviciului Lucrări Publice; 

33.Cunoaște și contribuie la îndeplinirea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea 

obiectivelor specifice şi întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile  

34.Cunoaște și documentele şi fluxurile de informații care intră/ies din cadrul Serviciului Lucrări Publice 

35.Identifică neregularitățile, le semnalează şi efectuează activitățile pentru eliminarea neregularităților si 

atingerea obiectivelor specifice. 


