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 Îndeplinește atribuții în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite conform legii, care  

necesită  studii  superioare de specialitate după cum urmează: studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 

domeniul ştiințelor economice. 

 

- Efectuează evidența contabilă a operațiunilor financiare derulate în cadrul capitolelor de execuție 

bugetară , astfel: 

    - înregistrarează în evidența contabilă, cronologic și sistematic, facturile privind achizițiile de la terți, 

serviciile prestate de către terți, lucrările exectuate de către terți; 

           - întocmește instrumentele de plată privind cheltuielile curente și de investiții, pe baza documentelor 

justificative certificate pentru ,,bun de plată”, de compartimentele de specialitate, vizate de control financiar 

preventiv și aprobate de ordonatorul principal de credite; 

    - înregistrează în evidența contabilă stingerea datoriei către furnizori și către alți 

beneficiarii(instituții/autorități publice, asociații, alte entități publice sau private) pe baza ordinului de plată și 

a extrasului de cont emis de către Trezorerie; 

- înregistrează în evidența extracontabilă garanțiile de bună execuție aferente  contractelor care au 

clauză de constituire de garanție, urmărind și restituirea acesteia conform condițiilor din contract; 

    - înregistrează verifică și reglează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale precum 

și ordonanțările de plată; 

- analizează și prezintă lunar, șefului de serviciu Situația angajamentelor bugetare, legale și a 

ordonanțărilor și urmărește regularizarea situației în relația cu compartimentele de specialitate; 

    - urmărește încadrarea  plăților efectuate  în prevederile contractelor/comenzilor încheiate, astfel încât 

să existe în orice moment o situație a totalului plăților efectuate și a restului de plată, pentru fiecare contract; 

     - verifică fișele de cont aferente plăților efectuate și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației 

bugetare, urmărind încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate; 

- înregistrează  în  evidența  contabilă și analizează  încasările în titlul  85 aferent  capitolului de 

cheltuială; 

    - îndosariază cronologic documentele justificative și extrasele de cont aferente operațiunilor pe care le 

efectuează; 

- Înregistrează în evidența contabilă operațiunile financiare efectuate prin intermediul conturilor 

bancare, deschise în lei sau valută, la bănci comerciale, astfel: 

          -  evidența contabilă  a creditelor externe, evidența contabilă a creditelor interne, evidența contabilă a 

conturilor escrow; 

          - evidența contabilă a operațiunilor financiare care decurg din desfășurarea activității curente a 

instituției(deplasări externe, plăți către instituții externe sau furnizori externi, încasarea/eliberarea garanțiilor 

reținte gestionarilor din cadrul instituției); 

          - verifică și punctează lunar soldul extrasul de cont în care sunt virate garanțiile materiale,  cu soldul 

contului contabil reprezentând garanțiile materiale reținute angajaților care ai atribuții de gestionar; 

          - întocmește documente pentru realizarea operațiunilor financiare, în relația cu băncile comerciale( 

ordine de plată, ordine de schimb valutar, dispoziții de plată externe); 

-  Urmărește derularea contractelor de credite interne/externe contractate de Județul Brașov: 

         - întocmește cererile de tragere din împrumuturile contractate de instituție, conform cerințelor impuse de 

instituțiile de credit; 



         - întocmește, la termenele stabilite, raportările privind datoria publică, conform cerințelor impuse de 

către Ministerul Finanțelor Publice;  

- Efectuează operațiuni care decurg din încasarea și restituirea garanțiilor de participare la licitație 

constituite de terți (conturi  462, 552) astfel: 

         - înregistrează în evidența contabilă toate operațiunile care decurg din încasarea și restituirea garanțiilor 

de participare la licitatie constituite de terți; 

         - întocmește ordine de plată pentru restituirea sumelor reprezentând garanții de participare la licitație, 

ulterior verficări existenței tuturor documentelor justificative necesare eliberării garanțiilor de participare la 

licitație; 

         - analizează  periodic  componența soldului contului 462010902 - Garanții de participare la licitație, și 

întocmește corespondența  referitoare la garanțiile de participare la licitatie existente în sold și comunică 

situația Direcției Achiziții și Contractare 

-Participă la întocmirea  situațiilor lunare centralizate privind plățile restante, astfel: 

 -verifică  încărcarea în sistemul informatic a anexelor privind plățile restante,  de către instituțiile 

publice subordonate Consiliului Județean Brașov, la termenul stabilit; 

- efectuează încărcarea situațiilor plăților restante în aplicația informatică furnizată de către D.G.F.P. 

Brașov, astfel: 

- încărcarea situațiilor emise de către instituțile spitalicești din subordine și transmiterea situațiilor 

generate de către aplicația informatică pentru a fi semnate; 

- încărcarea datelor centralizate și generarea formularelor și fișierelor, precum și transmiterea acestora 

la  D.G.F.P. Brașov; 

-întocmește  note  explicative privind cauzele diferențelor înregistrate și constatate cu ocazia întocmiri 

situațiilor lunare centralizate privind plățile restante. 

 -Participă la întocmirea situațiilor financiare  lunare centralizate, astfel: 

 - verifică încărcarea în sistemul informatic a anexelor cuprinse în situațiile financiare lunare de către 

instituțiile subordonate, la termenul stabilit; 

- încarcă anexele cuprinse în situațiile financiare lunare  în aplicația informatică  furnizată de către 

D.G.F.P. Brașov și generează formularele și fișierele de raportare, precum și transmiterea acestora la D.G.F.P. 

Brașov; 

- întocmește  note  explicative privind cauzele diferențelor înregistrate și constatate cu ocazia 

întocmirii situațiilor financiare lunare centralizate, pe baza notelor explicative raportate de către unitățile 

subordonate; 

- Participare la întocmirea situațiilor financiare centralizate,  trimestriale și anuale, astfel, 

- verifică încărcărcarea în sistemul informatic a anexelor cuprinse în situațiile financiare trimestriale și 

anuale a  instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Brașov la termenul stabilit; 

- verifică  corelațiile impuse prin legilația în vigoare, privind întocmirea anexelor, cu notele explicative 

privind unele diferențe, transmise de fiecare instituție publică; 

  - participă la întocmirea notelor explicative privind componența soldurilor, a diferențelor înregistrate, 

sau a altor situații apărute cu ocazia întocmirii situațiilor financiare;   

- Semnează și răspunde pentru toate documentele întocmite și înregistrate în evidențele contabile; 

-  Participă la arhivarea documentelor din serviciul contabilitate; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de şefii ierarhici superiori pe probleme de specialitate; 

-  Participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici conform planului de 

perfecționare; 

-  Execută și alte lucrări la solicitarea conducerii autorității; 

-  Respectă normele de disciplină și normele etice conform codului de conduită; 

-  Respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea desfășurată; 

-  Respectă cerințele sistemului de control intern/managerial conform legislației în vigoare;  

 

     


