
ATRIBUŢIILE POSTULUI  
consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivelul studiilor superior – 
compartiment achiziții publice și integrare europeană; 

 

 
1. Întocmeşte şi participă la implementarea proiectelor cu finanţare externă, în colaborare cu 

celelalte compartimente, în vederea atragerii de fonduri la bugetul local; 
2. Întocmeşte listele de investiții propuse pentru a fi incluse în buget; 
3.  Întocmeşte documentația necesară pentru deschiderea finanțării;  
4. Urmărește derularea procesului investițional, tinând evidența pe fiecare obiectiv; 
5. Respectă legislația privind organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru achizițiile publice de 

bunuri, servicii și lucrări; 
6. Urmărește întocmirea documentațiilor pentru studii de pre și fezabilitate a lucrărilor de 

investiții; 
7. Anunță și pregătește documentele necesare licitațiilor pentru lucrări de investitii; 
8. Solicită avizele și acordurile necesare pentru obținerea autorizației de construire a lucrărilor 

de investiții; 
9. Supune spre aprobare Consiliului local, studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, urmăreşte 

primirea acestor aprobări; 
10. Elaborează documentele procedurilor de achiziţie, organizează şi participă în comisiile de 

evaluare pentru adjudecarea proiectelor studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi 
detaliilor de execuţie; 

11. Se îngrijeşte de obţinerea la termen a avizelor, aprobărilor, autorizaţiilor care sunt în sarcina 
beneficiarului de investiţii, după cum urmează: 

▪ certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic; 
▪ avize de specialitate stabilite potrivit certificatului de urbanism; 
▪ autorizaţia de construire. 

12. Proiectele tehnice elaborate de proiectanţi le dă la verificat verificatorilor de proiecte 
atestaţi;  

13. Organizează şi participă la procedurile de achiziţie a execuţiei investiţiilor publice; 
14. Solicita compartimentelor de specialitate referate de necesitate cu privire la lucrările, 

serviciile și produsele ce se vor achiziționa în anul următor celui  curent pentru a fi incluse în 
planul de achiziții; 

15. Verifică  dacă referatele respective cuprind  scopul, valoarea estimată  și data previzionată a 
achiziției; 

16. Încadrează lucrările, serviciile și produsele pe coduri C.P.V.; 
17. Întocmeste Note de fundamentare a procedurilor de achiziție; 
18. Întocmeste Strategia anuala a achizițiilor publice; 
19. Participă la licitațiile privind achizițiile publice; 
20. Urmărește derularea achizițiilor conform Planului de achiziții; 
21. Realizează conform dispozițiilor primarului înregistrarea și accesul în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (S.E.A.P) ca  utilizator, reprezentant al Autorității Contractante în baza cererii 
de înregistrare; 



22. Efectuează înregistrarea și reînnoirea înregistrării în  S.E.A.P respectând procedura electronică 
implementată de către operatorul S.E.A.P; 

23. Răspunde pentru corectitudinea datelor și informațiilor procesate și  are obligația de a 
transmite operatorului S.E.A.P orice modificare survenită în legatură cu aceste date; 

24. Asigură transmiterea electronică a datelor necesare în vederea obținerii Certificatului Digital 
de Înregistrare; 

25. Administreaza Certificatului  Digital de Înregistrare încredintat   de către operatatorul S.E.A.P 
si raspunde de acesta in calitate de utilizator al Autoritatii Contractante; 

26. Aplica procedurile de achizitii publice in conformitate cu prevederile Sistemului Electronic de 
Achizitii Publice (S.E.A.P) si a normativelor in vigoare privind achizitiile publice; 

27. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează; 
28. Răspunde de întocmirea documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea  ofertei - 

Caiet de Sarcini, in conformitate cu prevederile legale;  
29. Intocmeste documentatiile in vederea organizarii de licitatii pentru inchirieri de bunuri, 

concesionari, vanzari, dupa caz; 
30. Redacteaza  contractele  de  bunuri,  servicii,  lucrari  in  urma  finalizarii  procedurilor  de 

atribuire, a contractelor de inchiriere/concesiune; 
31. Intocmeste contracte de achizitie publica pentru toate procedurile de atribuire, precum si 

contractarea achizitiilor directe, atat pe baza de document-comanda, cat si prin incheierea 
unui contract; contractul se incheie in 4 exemplare dupa cum urmeaza : un exemplar la dosarul 
achizitiei publice, un exemplar pentru evidenta contractelor de achizitie publica incheiate, un 
exemplar pentru serviciul financiar-contabil si un exemplar pentru operatorul economic; 

32. Raspunde de intocmirea si pastrarea dosarelor intocmite cu ocazia licitatiilor organizate 
pentru inchirieri, concesionari, vanzari bunuri din domeniul public/privat al comunei. 

33. Respecta si pune in aplicare prevederile Regulamentului privind regimul juridic al 
concesionării si inchirierii bunurilor imobile apartinand domeniului public/privat al comunei 
Branistea, judet Dambovita aprobat prin H.C.L nr. 58/15.12.2014; 

34. Creeaza baze date privind organismele care acorda finantare (fonduri structurale, fonduri  
comunitare, fonduri nationale si fonduri internationale);  

35. Identifica surse de finantare pentru realizarea proiectelor ce raspund nevoilor identificate in 
comunitatea locala;   

36. Initiaza propuneri de proiecte conform cu Planul National de Dezvoltare;  
37. Relationeaza cu alte departamente din cadrul Primariei in procesul de implementare a 

proiectelor;  
38. Asigura realizarea documentatiilor de finantare conform cerintelor fondurilor finantatoare;  
39. Asigura scrierea documentatiilor de finantare (cerere de finantare, buget, matrice cadrul logic) 

a proiectelor;  
40. Asigura implementarea proiectelor finantate (intocmeste si urmareste respectarea 

calendarului de implementare a activitatilor din cadrul proiectelor);  
41. Asigura o baza de date cu posibili ofertanti pentru realizarea documentatiilor specifice 

accesarii fondurile de finantare;  
42. Constituie baza de date privind proiectele finantate din fondurile Uniunii Europene in cadrul 

diferitelor programe;  



43. Creeaza o baza de date cu resursele de documentare necesare accesarii fondurilor de 
finantare;  

44. Participa la organizarea de intalniri si evenimente prilejuite de diferite ocazii: lansari si 
incheieri de proiecte, consultari publice sau alte actiuni publice organizate in cadrul 
proiectelor;  

45. Creeaza baze de date privind proiectele initiate de Primaria, pe domenii de interes;  
46. Informeaza compartimentele din Primarie asupra oportunitatilor de finantare din fonduri 

structurale, comunitare, nationale si international;  
47. Initiaza consultari si dezbateri publice in vederea realizarii de strategii si programe de 

dezvoltare locala; 
48. Initiaza acorduri de parteneriat la nivel local, national si international pentru derularea de 

proiecte in parteneriat cu institutii publice, mediul de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, parteneri 
sociali;  

49. Analizeaza impreuna cu partenerii propunerile de proiecte, in raport cu cerintele 
finantatorilor;  

50. Contribuie la elaborarea documentatiilor de finantare in etapele de definire a obiectivelor 
proiectelor;  

51. Pastreaza permanent legatura cu partenerii implicati in proiecte si sprijina dezvoltarea si 
implementarea proiectelor;  

52. Elaborează, implementează şi derulează proiecte având caracter social, economic, cultural, 
educaţional, sportiv etc., cu parteneri interni şi internationali; 

53. Ii revine îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, 
urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile 
abilitate; 

54. Are obligaţia să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, 
depusă în dublu exemplar la secretarul comunei in conditiile si termenele prevazute de 
legislatia in vigoare; 

55. Are obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, 
dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia 
anterioară; 

56. Are obligaţia să depuna declaratia de avere in conditiile si termenele prevazute de legislatia 
in vigoare; 

57. Raspunde disciplinar, material si penal conform prevederilor legale in vigoare pentru pagubele 
create din vina sa bugetului local; 

58. Raspunde disciplinar, contraventional, civil si si penal conform prevederilor legale in vigoare, 
pentru actiunile si actele intreprinse în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu; 

59. Asigura respectarea prevederilor legale privind transparenta decizionala în administratia 
publica; 

60. Elaborareaza si actualizara periodic procedurile de lucru aferente activitatilor desfasurate; 
61.  Respecta Regulamentul de ordine interioara si functionare al primariei; 
62.  Respecta prevederile Codului etic si de integritate; 
63.  Pastreaza secretul profesional si confidentialitatea documentelor pe care le intocmeste; 
64.  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative, precum şi însărcinări 

din partea consiliului local sau primar. 


