
Atributii:
- participa la recrutarea personalului pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati, si corespunzator posturilor prevazute in 
statul de functii si organigrama;
-analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de dezvoltare in domeniul resurselor umane ;
- analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii in vederea asigurarii eficientei economice si a concordantei cu
ceilalti indicatori si sectiuni ale bugetului in vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si a utilizarii rationale a 
fondului de salarii ;
- elaboreaza proiectul organigramei si statul de functii pentru aparatul propriu al primariei, cu respectarea prevederilor 
legislatiei in vigoare ;
- elaboreaza pe baza propunerilor tuturor compartimentelor primariei, proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare al
Primariei Amara, supunandu-l spre aprobare consiliului local ;
- elaboreaza schema de incadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite ;
- elaboreaza proiecte de dispozitii ale primarului referitoare la activitatea de perfectionare a personalului ;
- elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, intocmirea fiselor de post la nivel de institutie, 
colaborand  cu celelalte compartimente ;
- urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii 
pentru personalul din aparatul propriu al primariei si al personalului de conducere a unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului 
Local ;
- asigura secretariatul activitatii de intocmire a fiselor de evaluare a performantelor salariatilor in vederea stabilirii salariului, 
acordarii de premii sau promovari ;
- stabileste cuantumul si urmareste modul de acordarea a sporurilor (de vechime, de noapte, de confidentialitate, de stabilitate, 
etc.), indemnizatiilor, salariilor de merit si a altor drepturi acordate de legislatia muncii personalului aparatului propriu (prime 
de concediu, premii acordate salariatilor din fondul de premiere anual, premii anuale, etc.) ;
- raspunde de elaborarea  proiectului anual al programului de perfectionare a personalului din aparatul propriu al consiliului 
local ;
- urmareste si ia masuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii de 
perfectionare a personalului ;
- realizeaza activitati de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfectionare, specializare,etc) ;
-tine evidența cursurilor de perfectionare urmate de functionari și relizeaza situatia anuala a acestora ;
- intocmeste impreuna cu serviciile implicate proceduri generale si operationale specifice serviciilor primariei, pe baza 
principiilor de management  al calitatii ; 
- efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, detasarea  sau incetarea activitatii si a contractului de munca pentru 
personalul aparatului propriu al primariei ;
- raspunde de organizarea si functionarea  potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizeaza concursurile pentru angajare si 
promovare si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege ;
- intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul nou incadrat ;
- intocmeste formalitatile specifice angajarii pentru personalul din aparatul propriu ;
- intocmeste si completeaza ori de cate ori  este necesar dosarele personale ale salariatilor aparatului propriu al primariei si 
transmite periodic Agentiei Nationale a Functionarilor Publici copii dupa dosarele personale ale salariatilor nou incadrati si 
darile de seama statistice referitoare la numarul de personal si fluctuatiile acestuia ;
- intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate, ecusoane, legitimatii si elibereaza adeverinte privind calitatea de 
salariat , la cererea personalului ;
-  realizeaza anchete si analize referitoare la abaterile savarsite de salariatii primariei, in colaborare cu compartimentele 
implicate ;
-opereaza in programul REVISAL ;
-tine evidența functiilor si funcționarilor publici si opereaza portalul de management al ANFP ;
-transmite raportările prevăzute de lege instituțiilor indreptatite ;
- intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal ;
- intocmeste la zi adeverinte privind vechimea in munca ale salariatilor din aparatul propriu, operand toate modificarile 
intervenite ca urmare a schimbarii locului de munca, functiei, clasei/treptei profesionale, modificarile salariului, etc. ;
- - tine evidenta la zi a vechimii in munca a salariatilor ;
- tine evidenta prezentei la serviciu a tuturor salariatilor aparatului propriu al primariei, intocmind pontajele lunare ;
- efectueaza programarea concediilor de odihna ale tuturor salariatilor, tinand evidenta efectuarii acestora, a rechemarilor, a 
retinerilor la serviciu, a reprogramarilor, a compensarilor, etc. ;
-raspunde in  termen legal la adresele care ii sunt repartizate;
-arhiveaza documentele create;
-indeplineste si alte sarcini trasate de primar.


