
CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI                                                Aprobat, 
Direcția Economie și Finanțe     PRESEDINTE, 
Compartimentul buget, salarizare, sănătate și                           Costel Fotea 
Învățământ special 
 
 

 
 

FIȘA POSTULUI 
            Nr._____ 
 
 
Informații generale privind postul: 
1.Denumirea postului: consilier, clasa 1, grad superior 
2.Nivelul postului: de execuție 
3.Scopul principal al postului: realizarea lucrărilor specifice compartimentului de 
sănătate și învățământ special conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați precum și 
evidențierea unor categorii de venituri la nivelul Consiliului Județean Galați. 
 
Condiții  specifice privind ocuparea postului: 
1.Studii de specialitate: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu  
diplomă de licență sau echivalentă; 
2.Perfecționări (specializări); 
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):-nivel mediu; 
4.Limbă străine (necesitate și grad de cunoaștere): nu e cazul; 
5.Abilități,calități și aptitudini necesare: responsabilitate, comunicare, operativitate, 
capacitatea de a analiza unvolum mare de informații, capacitatea de a organiza 
eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea optimă a sarcinilor de serviciu ; 
capacitatea de a lucra în echipă. 
6.Cerințe specifice: 
7.Competența managerială: nu este cazul. 
 
Atribuțiile postului: 
 

1. Înregistrează lunar în evidența contabilă analitică și sintetică sumele 
rezultate din hotarările sentințelor civile emise de organele judecătorești și din 
hotărările Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului; 

2. Urmărește încasarea contribuțiilor stabilite în sarcina părinților pentru 
minorii încredințați în plasament, în baza hotărărilor sentințelor civile emise de 
organele judecătorești și în baza hotărărilor Comisiei pentru Protecția Drepturilor 
Copilului;  

3. Calculează majorările de întărziere pentru neplata la termen a 
creanțelor bugetare urmărite,în baza prevederilor legale; 

4. Întocmește lunar situația privind veniturile încasate, pentru veniturile 
urmărite; 

5. Întocmește lunar nota contabilă privind veniturile constituite și încasate, 
rezultate din hotărările sentințelor civile emise de organele judecătorești și din 
hotărările Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului;  



6.  Lunar efectuează punctarea balanței veniturilor urmărite cu balanța 
contului 461 Debitori diversi și remedierea eventualelor omisiuni; 
 

7. Realizează corespondența regulata cu debitorii pentru comunicarea 
obligațiilor de plată, în termenele legale; 
 

8. Inițiază și urmărește executarea silită a obligațiilor bugetare restante 
reprezentând contribuții întreținere minori prin transmiterea somației, adreselor de 
inființare poprire, conform prevederilor legale; 
 

9. Intocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitorii care întrunesc 
criteriile legale pentru scoaterea din evidența contabilă curentă și inițierea proiectului 
de hotărăre de Consiliul Județean în acest caz. 
 

10. Monitorizează managementul asistenței medicale la nivelul spitalelor 
din rețeaua Consiliului Județean Galați. 
 

11. Centralizează rapoartele reprezentanților Consiliului Județean Galați și 
ai Președintelui Consiliului Județean Galați în consiliile de administrație ale spitalelor 
din rețeaua Consiliului Județean Galați. 
 

12. Participă la elaborarea proiectelor de acte administrative  domeniul 
sănătății și al  învățământului special. 
 

13. Rezolvă în termenul legal petițiile și corespondența repartizată. 
 

14. Colaborează cu celelalte autorități și instituții locale, regionale, centrale 
cu atribuții în domeniul sănătății publice și în domeniul învățământului special. 
 

15. Participă fără drept de vot în consiliile de administrație la școlile și 
unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Galați. 
 

16. Întocmește raportări și situații solicitate de conducerea Consiliului 
Județean Galați. 
 

17. Exercită și alte atribuții dispuse de coordonatorul compartimentului și 
conducerea Consiliului Județean Galați. 
 
Identificarea funcției publice corespunzătoare postului: 
1.Denumire: consilier 
2.Clasa: I 
3.Gradul profesional: superior 
4.Vechimea în specialitate necesară:7 ani 
 
Sfera relațională internă: 
Relații ierarhice:  
-subordonat: față de directorul executiv al Direcției Economie și  Finanțe 
-superior pentru: nu este cazul 
 



b) Relații funcționale: cu toate compartimentele din cadrul  Consiliului Județean 
Galați 
c) Relații de control: - 
d) Relații de reprezentare: - 
2. Sfera relațională externă: 
     a) cu autorități și instituții publice: DGFP Galați, instituțiile publice aflate în 
evidența contabilă a compartimentului. 
     b) cu organizații internaționale: - 
     c) cu persoane juridice private: - 
3. Limite de competență – realizează atribuțiile pe care le primește de la șeful 
ierarhic,în limitele reglementărilor legale în vigoare.  
4. Delegarea de atribuții: - 
 
Întocmit de : 
1. Numele și prenumele: Stoica George 
2.Funcția publică de conducere: Director executiv 
3. Semnătura:_____________ 
4. Data întocmirii : 31.12.2020 
 
Luat la cunoștință de către ocupantul postului 
1.Numele și prenumele 
2. Semnătura :___________ 
3. Data :________________ 
 
 
 
 
    


