
Atribuţiile postului: 

 Îndeplineşte atribuţii în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite conform legii, 

care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează: 

1. analizează și  propune plenului Consiliului Județean Brașov aprobarea strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale și a   planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finațatate din bugetul Consiliului Județean Brașov, elaborate de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; 

2. urmăreşte implementarea la nivel judeţean a strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 

sociale și a politicilor comunitare specifice dezvoltării sociale; 

3. monitorizează  strategiile  județene de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și 

lung  și  planurile anuale de acțiune aferente acestora ; 

4. colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu alte 

instituţii şi autorităţi, precum şi cu organisme neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire 

a atribuţiilor ce revin Consiliului Judeţean pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie socială; 

5. verifică  modul de organizare la nivelul unităților de asistență socială și medico-socială, din 

subordinea Consiliului Județean Brașov; 

6. desfășoară activități de verificare,cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean,  referitor 

la modul de îndeplinire a atribuțiilor legale de către unitățile de asistență socială și de 

asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Brașov; identifică eventuale 

disfuncționalități în aplicarea prevederilor legale și formulează recomandări vizând 

remedierea acestora ; 

7. întocmește și prezintă spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Brașov  rapoarte de 

verificare /note de constatare /informări și sinteze asupra obiectivelor verificate și propune 

recomandări și  măsuri necesare remedierii problemelor constatate pentru încadrarea în 

prevederile legale ; 

8. urmărește punerea în aplicare de către unitățile de asistență socială și medico-socială aflate în 

subordinea Consiliului Județean Brașov, a măsurilor  și /sau recomandărilor stabilite prin 

actele de verificare întocmite și aprobate de conducerea Consiliului Județean Brașov; 

9. urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Județean Brașov privind activitatea de 

asistență socială; verifică și informează președintele asupra modului de realizare a acestora;  

10. colaborează cu instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, 

monitorizând serviciile furnizate de aceștia în cadrul unor programe și proiecte cu caracter 

social; 

11. transmite conducerii unităților de asistență socială și medico-socială măsurile dispuse prin 

Hotărâri ale Consiliului Județean Brașov și dispoziții ale președintelui Consiliului Judetean 

Brașov ; verifică și informează președintele asupra modului de realizare a acestora;  

12. analizează și soluționează   cereri, reclamaţii şi sesizări din domeniul asistenței- sociale și 

medico-sociale; 

13. se implică în realizarea de noi proiecte dedicate îmbunătățirii vieții locuitorilor județului 

Brașov; 

14. asigură  întocmirea de rapoarte , situații, informări sau alte documente solicitate de 

conducerea Consiliului Județean Brașov; 

15. colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, 

instituțiile subordonate acestuia și UAT-urile de pe raza județului,  în realizarea operativă, 

eficientă și potrivit prevederilor și termenelor legale, a atribuțiilor sale; 

16. participă la întâlniri și grupuri de lucru organizate în domeniul serviciilor sociale; 



17. aplică hotărârile Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern managerial și întreprinde măsurile necesare în 

vederea implementării standardelor de control intern managerial;  

18. asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor rezultate din activitatea proprie; 

19. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legi și acte normative, pentru domeniul său de 

activitate sau încredințate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov sau 

hotărârea Consiliului Județean Brașov de către conducerea Consiliului Judeţean; 

20. respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației în vigoare  

21. respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea serviciului; 

22. respectă normele de disciplină și normele etice conform Codului de conduită 

 


