
Atribuțiile postului 

 

1.Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

2. Întocmeşte dosarele de alocaţie pentru copiii nou-născuţi, potrivit Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Întocmeşte dosarele pentru ajutoare de urgenţă, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Efectuează ancheta socială în vederea deschiderii dreptului de ajutor social sau respingerii 

cererii, asumându-și răspunderea asupra conținutului anchetei; 

 5. Întocmeşte documentele beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 

noiembrie – 31 martie, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

6. Întocmeşte dosarele beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările aduse 

de Ordonanța Guvernului nr. 27/2013; 

 7. Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

8. Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

Primește și întocmește dosarele în vederea obținerii indemnizației pentru concediul de 

creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani/ 3 ani în cazul copilului cu handicap și le 

înaintează în termenul legal către AJPIS NEAMȚ; 

9. Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările ulterioare și le înaintează în 

vederea acordării indemnizației/angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap 

grav.   

10.Întocmește referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copii şi adulţi – în 

vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap; 

11. Întocmeşte dosarele beneficiarilor Ordinului nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii 

de plată a indemnizaţiei cuvenite părintelui sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 

handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;  

12. Soluţionează adresele primite de la judecătorii; 

13. Efectuează la solicitarea diferitelor instituţii, anchete sociale şi întocmeşte rapoarte de 

anchetă socială, pe acre le aprobă prin dispoziţia primarului;  

14. Întocmeşte situaţia privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

potrivit Ordinului nr. 19/2006 privind activităţile de identificare , intervenţie şi monitorizare 

a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă 

în străinătate;  

15. Întocmeşte situaţia privind Hotărâre Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea 

beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare 

destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor 

implicate în planul european, cu modificările și completările ulterioare; 

 16. Întocmeşte documentaţiile beneficiarilor Ordinului nr. 491/2003 pentru aprobarea Grilei 

de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă 

medicosociale;  

17. Întocmeşte documentaţia privind acreditarea diverselor servicii sociale potrivit 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

18. Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică 

biroului său;  

19. Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire 

documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi 

termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor; 

20. Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna 

funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi 

cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate 

şeful serviciului administrativ şi de gospodărie comunală sau referentul cu atribuţii în 

domeniul informatic, după caz;  

21. Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională; Actualizează şi urmăreşte zilnic 

programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei;  



22. Elaborează proiecte de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru domeniul său de activitate;  

23.Ţine legătura permanent cu medicii de familie din comună şi cu autorităţile judeţene cu 

atribuţii în domeniu, pentru a clarifica cazurile „sensibile” care fac sau nu obiectul protecţiei 

sociale; 

24. Ţine permanent legătura cu poliţia din comună şi  / sau sesizează organele legii cu privire 

la cazurile de violenţă domestică, violenţă şi abuzuri asupra minorilor,etc; 

25.Ia măsuri şi înaintează documentele pe linie de specialitate, pentru cazurile sociale care 

implică minori (neînţelegeri în familie, destrămări ale familiilor, etc.) 

 

PRIMAR 


