
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

BIROUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

SĂNĂTATE 

 
 

1. Denumirea postului: CONSILIER  SUPERIOR 

2. Nivelul postului: de conducere/de execuţie 2): funcţie publică de execuție 

Atribuțiile postului 8): 

1) Elaborează strategia de dezvoltare a unităţilor sanitare preluate împreună cu 

compartimentele de specialitate, bazată pe nevoile comunităţii locale, la propunerea acestora; 

2)  Centralizează cererile de finanţare (propunerile managerilor) pentru anul următor, pe 

tipuri de lucrări şi sumele necesare realizării acestora, precum şi sumele necesare pentru 

achiziţionarea de echipamente medicale, pe care le centralizează şi le transmite direcţiei 

economice, în vederea cuprinderii/aprobării în bugetul local al județului; 

 3)   Asigura implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și interese 

ale managerilor;  

 
 

4) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi 

redactează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov privind numirea comisiei de 

analiză şi evaluare a activităţii unităţilor sanitare publice aflate în subordine; 

5)  Centralizează și înaintează șefului ierarhic superior solicitările unităţilor medicale publice 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov adresate Ministerului Sănătăţii pentru 

dezvoltarea/extinderea furnizării unor servicii medicale necesare rezolvării problemelor de 

sănătate ale populaţiei judeţului; 

6) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi 

redactează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

manager, persoană fizică, din unităţile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Ilfov; 

7)  Prezintă președintelui Consiliului Județean Ilfov propunerea de schimbare a managerilor 

unităților sanitare publice aflate în subordine,în condițiile legii,în urma evaluărilor și/sau 

controalele efectuate care justifică această propunere 

8)  Întocmeşte documentaţia privind emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ilfov de numire a conducerii interimare pentru funcţiile de conducere care fac parte din 

comitetul director; 

9) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi 

redactează dispoziţiile privind înlocuitorul de drept al managerului spitalului, pentru 

perioada de absenţă a acestuia; 

10) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi 

redactează dispoziţiile privind propunerea de prelungire a contractului de management, în 

condiţiile legii; 

11) Întocmeşte proiectul de contract de management pentru fiecare unitate sanitară publică 

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

12) Redactează proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Ilfov privind numirea 

membrilor consiliului de administraţie pentru unităţile sanitare publice aflate în subordine; 

13) Monitorizează stadiul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia de acreditare a 

spitalelor şi respectarea termenelor legale; 



14) Centralizează situaţia posturilor vacantate, solicitările venite din partea unităţilor sanitare 

publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov cu privire la organizarea concursului 

pentru ocuparea unor posturi; 

15) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi 

redactează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov privind aprobarea structurii 

organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii, la 

propunerea managerilor din unităţile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Ilfov, cu avizul Ministerului Sănătăţii; 

16) Supune avizării Președintelui Consiliului Județean Ilfov, scoaterea la concurs, la secțiile, 

laboratoarele și serviciile clinice, a postului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef 

laborator sau șef serviciu medical, de cadru didactic recomandat de Senatul instituției de 

învățămănt medical superior, cu avizul managerului; 

17) Avizează,în baza centralizatorului privind situația posturilor vacantate, solicitările venite 

din partea unitaților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Ilfov cu privire 

la organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi. 

18)  Întocmește rapoartele de sinteză privind activitatea anuală a unităţilor sanitare publice 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

19) Asigură realizarea unei baze de date electronice, referitoare la managementul resurselor 

umane, utilizarea serviciilor medicale, situaţia economico-financiară şi calitatea serviciilor 

medicale, pentru fiecare unitate sanitară publică din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

20) Colaborează cu DGASPC și cu autoritățile administrației publice locale pentru 

îndeplinirea măsurilor din Planul de acțiune în domeniul serviciilor sociale din județul Ilfov 

informand conducerea consiliului județean asupra situațiilor care împiedică realizarea 

întocmai și la timp a planului 

21) Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituții cu atribuții în 

domeniul asistenței sociale, precum și cu organizații neguvernamentale cu activitate în 

domeniul asistenței sociale, în vederea realizării unei ample consultări privind harta nevoilor 

sociale din județul Ilfov; 

22) Coordonează  elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov; 

23) Centralizează și verifică îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciilor sociale din 

județul Ilfov, conform standardelor specifice în vigoare; 

24) Îndeplineste și alte activități specific aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, 

rezultate din acte normative sau date spre rezolvare de conducerea instituției; 

25)  Urmăreste îndeplinirea măsurilor din Planul de acțiune în domeniul serviciilor sociale 

din județul Ilfov, anexă la Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov și 

informează trimestrial conducerea Consiliului Județean privind stadiul îndeplinirii lor. 

26) Semestrial, urmăreşte și centralizează încasarea sumei corespunzătoare redevenţei şi 

eventualele penalităţi pentru cabinetele medicale concesionate, conform prevederilor legale 

27)Asigură aplicarea prevedrilor referitoare la vânzarea spațiilor proprietate privată a 

județului cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfașoară 

activități conexe actului medical; 

28) Analizează situațiile neprevăzute, referitoare la spațiile proprietate privată ale județului 

cu destinația de cabinete medicale și întocmește informări privind modul de soluționare a 

acestora; 

29)  Colaborează cu D.S.P. în vederea avizării din punct de vedere al suprafeței a spațiilor 

care urmează să fie licitate, în vederea concesionării; 

30) Elaborează şi redactează proiectele de hotărâri pentru concesionarea cabinetelor 

medicale unui nou titular, contractele de concesiune, procesele-verbale de predare-primire şi 

actele adiţionale ale acestora; 



31) Comunică, în scris, compartimentelor de specialitate modificările intervenite în 

contractele de concesiune ale medicilor concesionari ai cabinetelor medicale atât în ceea ce 

priveşte numărul acestora şi valoarea redevenţei ce trebuie achitată; 

32) Centralizează sesizările şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de 

competenţă a compartimentului în vederea soluţionării de către șeful ierarhic superior; 

33) Asigură aplicarea prevedrilor referitoare la vânzarea spațiilor proprietate privată a 

județului cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfașoară 

activități conexe actului medical; 

34)  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 CJ Ilfov; 

35)  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; 

36) Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern 

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018; 

37) Participă la simpozioane și seminarii, la cursuri de perfecționare și la alte asemenea 

activității; 

38) Respectă normele și principiile codului de etică și integritate a funcționarilor publici și 

personalului contractual din administrația publică. 
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1.Denumirea postului : Consilier, clasa I, grad profesional superior 

2.Nivelul postului : Funcție publică de execuție 

 

Atribuţiile postului 8): 

1. Asigură redactarea şi soluţionarea în termen a adreselor şi sesizărilor transmise de către şefii 

ierarhici; 

2. Formulează puncte de vedere cu privire la desfășurarea activității Consiliilor Locale, la 

solicitarea acestora;   

3. Asigură întocmirea materialului privind stemele însuşite de consiliile locale, îl transmite 

șeful de birou; 

4. Arhivează documentele emise și primite în cadrul biroului; 

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

publice; 

6. Răspunde la solicitările scrise din partea compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Ilfov;  

7. Studiază periodic Monitorul Oficial şi legislaţia în domeniul de specialitate; 

8. 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; 

9. Respectă normele și principiile codului de etică și integritate a funcționarilor publici și 

personalului contractual din administrația publică; 

10. 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; 

11. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice Biroului Coordonare Administrație Publică Locală, 

în condițiile legii, delegate de conducerea ierarhic superioară; 

12. 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 C.J. Ilfov; 

13. 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 C.J. Ilfov; 

14. 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. 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr. 600/2018. 
 
 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Biroul Coordonare Administrație Publică 

Locală 
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1.Denumirea postului : Consilier superior 
2.Nivelul postului : funcţie publică de execuție 

 

Atribuţiile postului 8): 

1.  Derulează activitățile specifice Serviciului Cooperare și Coordonare UAT-uri 

2. Identifică domeniile derivate din Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, care necesită acțiuni 

individuale/integrate la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Ilfov; 

3. Gestionează baza de date privind parteneriatele încheiate de Consiliul Județean Ilfov cu localitățile 

județului; 

4. Elaborează și actualizează permanent inventarul parteneriatelor încheiate cu unitățile administrativ 

teritoriale; 

5. Acordă sprijin UAT-urilor în vederea obţinerii de finanţări externe nerambursabile și/sau 

nerambursabile, fonduri guvernamentale precum și orice alte surse de finanțare; 

6. Acordă sprijin tehnic și metodologic în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare ale 

UAT-urilor aflate în legătură directă cu Strategia de dezvoltare a județului Ilfov; 

7. La solicitarea unităților administrativ teritoriale, analizează și acordă sprijin în relația acestora cu 

organele de specialitate ale administrației publice centrale și entități naționale sau internaționale;  

8. Asigura elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă 

din domeniul specific de activitate; 

9. Fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în vederea elaborării 

Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite serviciului achiziţii publice; 

10. Fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele de sarcini 

aferente domeniului de activitate şi le transmite serviciului achiziţii publice în vederea publicării în 

sistemul electronic public de achiziţii; 

11. Participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean în vederea derulării 

procedurilor de achiziție publică de produse/servicii sau lucrări pentru necesităţile aferente 

domeniului specific de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare; 

12. Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru încheiate, din domeniul 

specific de activitate; 

13. Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și extern pe 

domeniul specific de activitate; 

14. Propune avizarea, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Ilfov, a regulamentelor de organizare și funcționare și a fișelor de post ale personalului; 

15. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de superiorii ierarhici, 

cât și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov și Hotărârilor Consiliului 

Județean Ilfov, în domeniul său de activitate; 

16. Elaborează rapoarte de specialitate/referate pentru proiectele de hotărâre ale consiliului judeţean 

precum şi pentru dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean în domeniul de activitate al Serviciului 

Coordonare Cooperare UAT-uri; 

17. Asigură funcția de manager de proiect/manager de contract pentru proiectele cu finanțare locală, 

națională sau internațională aflate în gestiunea Serviciului, pentru care primește Dispoziție de numire. 

18. Urmărește implementarea proiectelor cu finanțare, locală, națională sau internațională aflate în 

gestiunea Serviciului. Întocmește acte aditionale/notificări aferente contractelor/deciziilor de 

finanțare, respectiv a modificărilor contractuale aferente contractelor de executie/prestări 

servicii/livrare bunuri, dacă este cazul; 

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare 

Direcția  Coordonare Unități Administrativ- Teritoriale 

(UAT) 

Serviciul Cooperare Coordonare UAT-uri 
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19. Asigură respectarea termenelor prevăzute în contractele deciziile de finanțare precum și de încadrarea 

în sumele prevăzute în bugetul proiectului și în contractele de executie/prestări servicii/livrare bunuri 

20. Verifică și aprobă procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă emise de către operatorii 

economici implicați în derularea contractului/contractelor aflate în gestionarea sa;  

21. Verifică toate documentele aferente plăţilor, emise de prestatori/furnizori în cadrul contractelor si 

acordă viza ”Bun de plata” pe facturile emise de către prestatori, în conformitate cu NORMELE 

METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, aprobate prin ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002, publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003  

22. Întocmește rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată/prefinanțare aferente proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă pentru care deține funcția de manager de proiect ;  

23. Urmărește respectarea obligaţiilor contractuale de părți, conform contractelor de încheiate pentru 

contractele/proiectele în care deține funcția de manager de proiect ;  

24. Participă la programarea financiară anuală aferentă proiectelor propuse aferentă proiectelor propuse 

spre finanţare din fonduri nerambursabile în vederea asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor 

neeligibile; 

25. Întreprinde măsurile necesare privind arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor 

computerizate privind activitatea specifică; 

26. Respectă și aplică procedurile interne (de sistem și operaționale) precum și instrucțiunile interne de 

lucru;  

27. Răspunde de respectarea legislației în vigoare în activitatea curentă; 

28. Execută orice alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea directorului general și a directorului 

executiv; 

29. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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 CJ Ilfov; 

30. 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 CJ Ilfov; 

31. 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; 

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

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 
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1.Denumirea postului: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant 

2.Nivelul postului: Funcție publică de execuție 

 

Atribuţiile postului8): 

 

1. Asigură redactarea şi soluţionarea în termen a corespondenței interne în domeniul 

comunicare, asistență socială,  transmise de către şeful ierarhic;  

2. Asigură redactarea şi soluţionarea în termen a adreselor şi sesizărilor externe, transmise de 

către şeful ierarhic; 

3. Redactează și avizează dispoziţiile de schimbare de nume și împuterniciri comisii emise de 

către preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, de competența serviciului juridic; 

4. Respectă dispoziţile legale privitoare la interesele contrare ori conflictul de interese în actele 

cu caracter juridic supuse vizei de legalitate; 

5. Respectarea secretului şi confidenţialităţii activităţii sale, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

6. Participă la activitatea diverselor comisii sau colective în a căror componenţă sunt prevăzuţi 

şi salariaţi ai acestui compartiment; 

 

7. Prezintă lunar sau ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate cu prezentarea 

documentelor date spre soluţionare; 

8. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Ilfov; 

9. Respectă Codul de conduită pentru funcționarii publici; 

10. Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor 

legale și profesionale; 

11. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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 nivelul Consiliului Județean Ilfov; 

12. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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 nivelul Consiliului Județean Ilfov; 

13. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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; 

14. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului de control intern 

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 
 

Consiliul Județean Ilfov 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Serviciul Juridic Contencios, Avizare  

Legalitate Acte 


