
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea temporară a raportului de muncă al d-nei Covasan Elena 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 48 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicat, modificat și completat; 

Luând în considerare: 

- Contractul individual de muncă al doamnei Covasan Elena, înregistrat în registrul 

general de evidență a salariaților nr. 949 din 05.05.1990; 

- Dispoziția nr. 190 din 13.09.2018 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

modificarea temporară a raportului de muncă a salariatei Covasan Elena; 

- Dispoziția nr. 128 din 18.05.2018 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă; 

- Raportul de specialitate al consilierului de resure umane din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, nr. 562 din 25.01.2021, prin care arată că 

motivat de procesul de modernizare a bibliotecii comunale care afectează activitatea curentă a 

acesteia, precum și de încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a pensionării d-nei Suciu 

Valentina, consilier superior în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, se justifică modificarea 

temporară a raportului de muncă al d-nei Covasan Elena, în sensul completării atribuţiilor 

acesteia cu atribuţii de asistenţă socială, până la relocarea bibliotecii comunale în spațiul 

modernizat al căminului cultural după finalizarea proiectului ”Renovare, modernizare și dotare 

cămin cultural în satul Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamț”, şi/sau până 

la ocuparea prin concurs funcţiei vacante din cadrul Compartimentului de asistenţă socială şi 

stare civilă, în considerarea dreptului angajatorului de a modifica temporar locul şi felul 

muncii, și fără consimţământul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră, ca măsură de 

protecţie a salariatului; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 

alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Raportul de muncă a salariatei Covasan Elena, rezultat din contractul 

individual de muncă, nr. 949 din 05.05.1990, încheiat cu aceasta, se modifică temporar, 

începând cu data de 27.01.2021, în temeiul art. 48 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

Muncii, republicat, modificat și completat, ca măsură de protecție a salariatului, în sensul că 

până relocarea bibliotecii comunale în spațiul modernizat al căminului cultural, după 

finalizarea proiectului ”Renovare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bicazu 

Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamț”, salariata Covasan Elena să 

îndeplinească, în completare, atribuții privind asistența socială în cadrul 

Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, conform anexei la prezenta 

dispoziție. 

 



 Art. 2 – La data de 27.01.2021 se abrogă Dispoziția nr. 190 din 13.19.2018 a 

Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind modificarea temporară a raportului de muncă a 

salariatei Covasan Elena. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

.  

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

 

Nr. 8 din 26.01.2021 

 

                        Avizat pentru legalitate, 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/


                                                                               Anexă la  

                                                                                    Dispoziția nr. 8 din 26.01.2021 

                                                                                   a Primarului Comunei Bicazu Ardelean 

 

Detalierea atribuțiilor  

rezultate din modificarea temporară a raportului de muncă al salariatei Covasan Elena - 

contract individual de muncă nr. 949 din 05.05.1990 

  

A. - ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI: 

1. monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea 

acestor date şi informaţii; 

2. identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea 

măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de 

protecţie propuse; 

3. colaborează cu Inspectoratul Judeţean Şcolar şi directorii instituţiilor de învăţământ 

de pe raza comunei Bicazu Ardelean, cu privire la prevenirea şi combaterea abandonului şcolar; 

4. acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru 

înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru 

protecţia copilului; 

5. identifică şi evaluează starea materială a familiilor care au copii în întreţinere şi 

solicită forme de ajutor social; propune acordarea formelor de ajutor social în condiţiile legii;  

6. asigură informarea familiilor cu copiii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra 

instituţiilor speciale etc.; 

7. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente 

pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal; 

8. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor 

deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a 

stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; 

9. asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate; 

10. tine evidenţa copiilor din comună aflati în instituţii de ocrotire specializate, a 

asistenţilor maternali profesionişti şi face propuneri cu privire la persoanele ce pot fi angajate 

ca asistenţi maternali; 

11. întocmeşte lunar raport de urmărire a cazului pentru copiii din plasament; 

12. intocmeşte lucrările şi propune, în cazurile justificate, promovarea acţiunilor de 

decădere din drepturile părinteşti sau în cazuri de urgenţă sesizează Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Bicaz.  

13. intocmeşte dosarele pentru alocaţia de stat pentru copii,  alocaţia suplimentară de 

sprijin financiar, stimulentul pentru creşterea copilului, indemnizaţiile pentru persoanele cu 

handicap grav şi le înaintează DGMPS Neamţ; 

14. participă la efectuarea anchetelor sociale;  

 

B. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR ADULTE: 

1. evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele 

acesteia; 

2. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a 

persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate; 

3. elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru 

prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru 

consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; 

4. organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de 

specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a 

facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

5. propune plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul 

acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.); 



6. evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care 

beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; 

7. asigură informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, 

psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.); 

8. asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi 

în domeniul protecţiei sociale; 

9. realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială; 

10. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea 

dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local; 

11. asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin 

realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia; 

12. efectuează anchete sociale; 

13. asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu 

responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare; 

14. întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru acordarea/respingerea, 

modificarea şi incetarea ajutorului social, pe care o supune aprobării primarului şi asigură 

comunicarea dispozitiei primarului către solicitanţi; 

15. face propuneri pentru actualizarea criteriilor anuale de evaluare a veniturilor 

persoanelor care beneficiază de ajutor social; 

16. întocmeşte şi transmite datele statistice instituţiilor competente; 

17. întocmeşte lista cu persoanele care beneficiază de ajutor social pentru care plata 

asigurărilor de sănătate se suportă de la bugetul de stat, precum şi a persoanelor fără venit care 

nu beneficiază şi nu sunt asiguraţi potrivit Legii sănătăţiinr. 95/2006; 

18.  întocmeşte documentaţiiele/situaţiile privind acordarea şi distribuirea laptelui praf; 

 

C. ALTE ATRIBUŢII 

1. întocmeşte şi contrasemnează adeverinţele din sfera sa de activitate; 

2.  răspunde de integritatea şi păstrarea în bune condiţii până la predarea în arhivă a 

actelor de autoritate emise şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii lor. 

3. asigură inventarierea şi predarea documentelor create persoanei responsabile cu 

arhiva instituţiei pe bază de inventar, anual, în primul trimestru al anului următor. 

4. asigură confidentialitatea datelor si informatiilor; 

5. raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si 

normelor interne; 

6. se preocupa pentru buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care 

ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora; 

7. îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si  stabilite de conducere. 

8. în indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu celelalte compartimente de 

specialitate din cadrul institutiei . 

 

Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prevăzute în prezenta fișă de post atrage 

răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală după caz. 

 

 

Aprobat: 

Functia publică de conducere: PRIMAR 

Numele si prenumele: Bîrsan Constantin-Ioan 

Semnatura…………………………… 

 

Data intocmirii:  26.01.2021 

 

Luat la cunostinta: 

Numele si prenumele:  Covasan Elena 

Semnatura………………………… 

Data luării la cunoștință de către ocupantul postului:  26.01.2021 




