
ATRIBUŢII DIN FIŞA POSTULUI:
în aplicarea Legii 416/2001 privind venitul garantat:

- primeşte şi înregistrează în registrul special, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de 
acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete ale membrilor de familie depuse de 
solicitanţi;

- efectuează şi întocmeşte anchetele sociale în termen legal, în vederea acordării dreptului la ajutor social 
sau respingerea cererii, asumându-şi răspunderera asupra conţinutului acestora;

- întocmeşte fişa de calcul pentru stabilirea cuantumului ajutorului msocial conform datelor ce srezultă din 
documentele depuse şi de amncheta socială;

- urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor de le revin;
-asigură întocmirea, actualizarea şi evidenţa tuturor dosarelor beneficiarilor privind venitul minmim 

garantat;
- propune pe bază de referat modificarea/suspendarea/încetarea dreptului de ajutor social, în condiţiile 

prevăzute de lege;
- comunică în termen legal dispoziţiile primarului de stabilire/modificare/încetarea dreptului de ajutor 

social;
- întocmeşte evidenţa lunară a orelor efectuate, cu privire la participarea la activităţi în folosul comunităţii 

efectuate de asistaţi, pentru plata corectă a acestora;
- asigură instructajul pentru normele de tehnică a securităţii muncii;
- transmite agenţiei teritoriale documentele planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu 

beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze orele de muncă, în luna 
următoare aprobării acestora;
- răspunde de întocmirea şi transmiterea situaţiilor lunare şi transmiterea lor către AJPIS Suceava;
- răspunde de documentele ce însoţesc situaţiile respectiv: dispoziţiile primarului de acordare a dreptului la 
ajutor social, copiile cererilor de acordare a ajutorului social şi a declaraţiilor pe propria răspundere 
certificate de primar, precum şi copii ale fişelor de calcul;
- întocmeşte şi transmite agenţiei teritoriale păna la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, 

raportul statistic privind aplicarea legii;
- înregistrază şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă;

- ia toate măsurile legale şi aduce la cunoştinţa primarului şi /sau secretarului geneal al comunei toate 
problemele întâmpinate în instrumentarea sau aplicarea corectă a legii;
în aplicarea OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece :

- primeşte şi înregistrează în registru , cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de acte 
dovedititoare privind componenţa familiei şi veniturile nete ale membrilor de familie depuse de solicitanţi 
precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute;
- efectuează şi întocmeşte anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrire în declaraţiile pe 
propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acestora;
-întocmeşte dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne;
- stabileşte dreptul la ajutorul pentru încălzire a locuinţei cu lemne;
- întocmeşte până la data de 15 septembrie a fiecărui an liusta cu beneficiarii de ajutor social care utilizează 
pentru încălzire a locuinţei lemne pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social;
- transmite dispoziţiile primarului cu privire la acordarea/neacordarea ajutorului persoanelor interesate;
- întocmeşte şi transmite lunar agenţiei teritoriale situaţia centralizatoare cu beneficiarii de ajutor social care 
utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne;
-întocmeşte roport statistic referitor la ajutorul pentru încălzire a locuinţei cu lemne;
- ia toate măsurile legale şi aduce la cunoştinţă primarului sau secretarului general al comunei, toate 
problemele întâmpinate în instrumentarea sau aplicarea corectă a legii;
în aplicareal Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările şi 

completările ulterioare;
-asigură identificarea persoanelor sau familiilor care se află în situaţie de risc care poate duce la sărăcie sau 
marginalizare social;
- asogură elaborerea planurilor de asistenţă social pentru prevenire şi combaterea marginalizării sociale şi 
sărăciei atât la nivel individual, de familei cât şi la niuvel de localitate;



- colaborează cu serviciile publice dese entralîzate ale ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale , cu servicii publice de asitenţă socială , precum şi cu reprezentanţii societăţii 
civile implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială;
- asigură implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combaterea 
marginalizării şi excluderii sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la 
nivelul comunei;
- ia toate măsurile legale şi aduce la cunoştinţă primarului sau secretarului general al comunei, toate 

problemele întâmpinate în instrumentarea sau aplicarea corectă a legii;
în aplicarea Legii nr 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia ;
- identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familiar 
şi în comunitate;
- combaterea situaţiilor de risc social inclusive intervenţii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum 
şi persoane cu probleme psiho-sociale ;
- organizaeză acordarea drepturilor de asitenţă social şi asigura gratuity consultanţă de specialitate în 

domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la 
aceste drepturi;
- propune după caz plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă social şi facilitează accesul acesteia în 
alte instituţii specializate;
- evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă social de care beneficiază persoana precum şi 
respectarea drepturilor acesteia;
- asigură consiliere şi informaţi privind problematica social;
- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai socieţăţii 
civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de relaţiile locale pentru personae 
vârsnice;

în aplicarea prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa persoanelor cu handicap;
- verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei cuvenite păriţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau 
reprezentantului legal şi propune după caz acordarea sau neacordarea condiţiilor de acordare a 
îndemnizaţiei;

- verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea 
acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarera sau după caz respingerea cereri persoanei 
care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav/primirea îndemnizaţiei;
- întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice effectuate şi propuse după caz , 

menţinerea ,suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu 
handicap grav/neacordarea îndemnizaţiei;
- organizează acordarea drepturilor de asitenţă socială şi asigură mgratuit consultanţă de specialitate în 

domeniul asitenţei sociale, colaborează cu instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la 
aceste drepturi:

- efectuează periodic anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap, pentru avedea dacă asistentul 
personal îşi respectă obligaţiile din contractul de muncă;

în aplicarea OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionarea petiţiilor cu modificările şi 
completările ulterioare;

-asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor , sesizărilor primate de la cetăţeni sau autorităţi ale 
admimnistraţiei publice centrale sau locale;

în aplicarea OUG nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 
autorităţile publice centrale şi locale cu modificările şi completările ulterioare;
-eliberează adeverinţe în domeniul de activitate pe baza înscrisurilor existente în arhive;

Alte atribuţii:
-colaborează cu Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, cu Gorecţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului şi transmite toate datele şi informaţiile silicitate din acest domeniu;
- asigură informarea cetăţenilor cu privire la prestaţiile sociale;
- întocmeşte si transmite raportările cu privire la activitatea de asistenţă social;



- arhivează corespunzător dosarele şi documentele ce rezultă din activitatea desfăşurată şi predarea lor la 
funcţiuonarul responsabil cu arhiva centralizată a instituţiei pe bază de document justificativ,
- elaborează şi implementează procedurile operaţionale pentru activităţile specific de asistenţă social;
- este responsabil cu privire la identificarea riscurilor de la nivelul compartimentului;
- inventariază documentele proprii ;
- rezolvă corespondenţa ce i se repartizează;
- respect normele de protecţie a muncii şi PSI;
- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau atribuite de către primar şi secretarul general prin 

dispoziţie;
- informează ori de câte ori este nevoie secretarul general şi primarul asupra tuturor aspectelor dinsfera sa 

de activitate şi propune măsurile ce se impun;
- ia toate măsurile legale şi adduce la cunoştinţa secretarul general şi primarul comunei toate problemele 

întâmpinate în instrumentarea sau aplicarea corectă a legii în domeniul asistenţei sociale.


