ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind numirea domnului MANOLE ION in funcţia publica de conducere de
director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean
Vaslui privind propunerea de numire a domnului MANOLE ION in funcţia publica
de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui;
având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.
21/2010 privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui;
având in vedere raportul final nr. 4930/2010 al comisiei de concurs numita
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui nr. 236/2010;
având in vedere prevederile art. 31 din Legea cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările
ulterioare;
având in vedere prevederile art. 62 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
având in vedere prevederile art. 76 şi 77 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din
data de _________2010;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1) lit. a) şi d), alin. (2) lit. e) şi alin. (5)
lit. a) pct. 14 şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Începând cu data de 01.08.2010, domnul MANOLE ION se
numeşte în funcţia publica de conducere de Director executiv gradul I, treapta 1
de salarizare al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, cu un salariu lunar de bază de
3.600 lei compus din salariul de încadrare, indemnizaţie de conducere şi spor

vechime, la care se adaugă sporuri în limita a 30% din salariul anterior de bază,
conform legislaţiei în vigoare.
Art. 2 – Atribuţiile, competenţele si sfera relaţională corespunzătoare
funcţiei publice de conducere prevăzută la art.1 sunt stabilite prin fişa postului
anexă la prezenta hotărâre.
Art. 3 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă
Hotărârea nr. 35/2010 privind numirea temporară a Directorului executiv al
Camerei Agricole a Judeţului Vaslui.

Vaslui, ___ iulie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
Camera Agricola a judetului Vaslui

ANEXA
la Hotărârea nr.___/2010
A P R O B,
PREŞEDINTE
Mihalachi Vasile

FISA POSTULUI
Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului: Director executiv
2. Nivelul postului: de conducere
3. Scopul principal al postului: organizarea, coordonarea, conducerea şi
controlul Camerei agricole a judeţului Vaslui.
Conditii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă:
domeniul agronomie.
- studii masterat sau postuniversitare în administraţia publică, management
sau în domeniul studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
2. Perfectionari (specializari):
- programe de formare specializata si perfecţionări in domeniul de activitate
al instituţiei.
3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Windows,
Microsoft Office, Internet – nivel mediu.
4. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): o limba straina – nivel mediu.
5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- grad ridicat de iniţiativă şi creativitate;
- capacitatea de a desfăşura activităţi complexe – grad ridicat;
- grad ridicat de autonomie în acţiune;
- capacitate mare de atenţie şi discernământ;
- grad ridicat de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru în echipă şi independent;
- promptitudine în luarea deciziilor şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
- grad ridicat în asumarea responsabilităţii;
- păstrarea confidenţialităţii;
- corectitudine şi loialitate faţă de interesele instituţiei;
- abilităţi de comunicare: scrisă şi orală;
- preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual;
- capacitatea de a înlocui în orice moment pe oricare dintre subordonaţi.

6. Cerinte specifice: disponibilitate de lucru prelungit in anumite conditii, delegari,
detasari.
7. Competenţa managerială (cunostinte, calitati si aptitudini manageriale):
- aptitudini de a gestiona corect resurse umane şi resurse financiare,
abilitatea de a administra şi motiva personalul, abilitatea de a media şi negocia
conflicte, perseverenţă în activitate, obiectivitate şi imparţialitate.
Atributiile postului :
• reprezintă Camera agricolă în raporturile cu autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, în relaţiile cu instituţiile de acelaşi profil sau
similar în realizarea obiectivului de activitate;
• propune spre aprobare Consiliului judeţean Vaslui organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Camerei agricole ;
• în calitate de ordonator secundar de credite, răspunde de utilizarea judicioasă
a resurselor financiare, în scopul realizării obiectivului de activitate al
instituţiei ;
• numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei, în condiţiile legii ;
• asigură integritatea patrimoniului pe care îl administrează ;
• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor din patrimoniul
instituţiei ;
• organizează seminarii, simpozioane, precum şi colaborări cu instituţiile
similare din ţară ;
• întocmeşte proiectul bugetului propriu şi contul de execuţie al exerciţiului
financiar şi le propune spre aprobare Consiliului judeţean Vaslui ;
• asigură conducerea activităţii curente a instituţiei ;
• hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi
aprobă tematica de concurs ;
• hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din
subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare ;
• reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice
din ţară, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale ;
• informează semestrial Consiliul judeţean Vaslui asupra realizării
obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce,
propunând şi măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţiile optime şi
asigurarea calităţii proiectelor ;
• reprezintă interesele instituţiei la instanţele judecătoreşti ;
• coordonează procesul de cooperare cu alte Camere Agricole Judeţene în
vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor Camerei în
conformitate cu obiectivele şi priorităţile regionale şi naţionale în domeniu;

• urmăreşte implementarea legislaţiei şi politicilor agricole la nivel local
stabilite de către Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă şi celelalte
organe de specialitate;
• coordonează activităţile pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor
sectoriale agricole armonizate cu acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul
de dezvoltare durabilă, care revin compartimentelor din subordine;
• coordonează activităţile legate de programe, proiecte internaţionale şi de
parteneriate în proiecte de interes public;
• îndrumă şi monitorizează realizarea acţiunilor de consultanţă agricolă
conform legii;
• organizează un sistem informaţional eficient prin acţiuni de popularizare,
asistenţă tehnică de specialitate, elaborare de studii şi materiale informative
de specialitate;
• organizează, coordonează şi controlează activităţile de consultanţă agricolă,
răspunde de realizarea strategiilor anuale de consultanţă şi formare
profesională şi a programelor de activitate la nivel de instituţie;
• asigură informarea agricultorilor cu privire la tehnologiile de cultură,
diseminarea rezultatelor cercetării cu utilitare pentru producători, realizarea
câmpurilor de încercare şi a loturilor experimentale, precum şi diseminarea
rezultatelor activităţii de extensie în general;
• colaborează cu sucursalele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi cu ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit,
facilitând canalizarea informaţiilor, din partea acestora, către beneficiarii din
mediul rural şi sprijinindu-i în pregătirea documentaţiilor necesare pentru
accesarea fondurilor şi a programelor acestor instituţii;
• organizează, coordonează şi controlează activitatea de consultanţă agricolă şi
răspunderea de realizarea în practică a programelor de instruire şi formare
profesională;
• răspunde de realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare şi de
asistenţă financiară;
• alte atribuţii şi sarcini specifice ce derivă din norme legale, hotărâri ale
Consiliului Judeţean Vaslui şi dispoziţii ale ordonatorului principal de
credite.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: director executiv
2. Clasa: I
3. Gradul profesional: I
4. Vechimea in specialitate necesara: 5 ani

Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) relaţii ierarhice – subordonat faţă de preşedintele consiliului judeţean sau
vicepreşedintele consiliului judeţean care are in coordonare instituţia;
- superior pentru personalul din cadrul Camerei agricole a
judeţului Vaslui;
b)relaţii funcţionale – cu personalul de conducere din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean;
c)relaţii de control – in limitele legale asupra personalului din subordine;
d)relaţii de reprezentare – în limitele stabilite de conducerea executivă a
consiliului judeţean pe baza legitimaţiei,
ordinului de delegare sau împuternicirilor
scrise;
2. Sfera relaţionala externa:
a)cu autorităţi şi instituţii publice – în limitele stabilite de conducerea
consiliului judeţean;
b)cu organizaţii internaţionale – în limitele stabilite de conducerea
consiliului judeţean;
c)cu persoane juridice private – în limitele stabilite de conducerea consiliului
judeţean.
3. Limite de competenta :
- decizii cu privire la activitatea si personalul instituţiei;
- aplică sau propune sancţiuni, în condiţiile legii;
- propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale
directorului executiv;
4. Delegarea de atribuţii si competenta
- în cazul absenţei motivate din instituţie atribuţiile vor fi îndeplinite de un
funcţionar public de execuţie desemnat prin dispoziţie;
Întocmit de:
Numele şi prenumele BUZATU DUMITRU
Funcţia: VICEPREŞEDINTE al Consiliului judeţean Vaslui
Semnătura______________
Data întocmirii______________________
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
Numele şi prenumele: MANOLE ION
Semnătura____________
Data_________________
Avizat de:
Numele şi prenumele: VASILE MIHALACHE
Funcţia : PRESEDINTE al Consiliului judeţean Vaslui
Semnătura______________
Data___________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului MANOLE ION în funcţia
publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui
Potrivit hotărârii consiliului judeţean de înfiinţare a Camerei agricole a
judeţului Vaslui, anterior adoptată, această instituţie publică este condusă de un
director executiv, post care se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen în
condiţiile legii. Numirea în această funcţie publică de conducere este, potrivit
legii organice, de competenţa consiliului judeţean. Fiind o funcţie publică de
conducere a unei instituţii aflate in subordine, organizarea concursului sau a
examenului a fost de competenta consiliului judeţean.
In baza raportului final al comisiei de concurs/examen numită prin
Dispoziţia nr. 236/2010 la concursul organizat in perioada 14.07. – 16.07.2010
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv al Camerei
agricole a judeţului Vaslui a fost declarat admis domnul Manole Ion cu un
punctaj total de 193,20.
În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 76 şi 77 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi prin act administrativ emis de
conducătorul instituţiei, în funcţia publică pentru care s-a organizat concursul.
In baza prevederilor art.91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, competenta de numire revine consiliului judeţean.
Menţionez că pentru funcţia publică de conducere de director executiv al
Camerei agricole a judeţului Vaslui, sunt prevăzute următoarele condiţii
specifice de ocupare a funcţiei publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– domeniul ştiinţelor agricole;
- absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, sau în curs de absolvire;
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel
mediu,

şi condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,
completată şi modificată.
Analizând dosarul profesional al domnului Manole Ion rezultă că
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 54 si la art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr.
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Este absolvent al Institutului Agronomic “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi –
Facultatea de Agronomie, specializare agronomie, examenul de diplomă din
sesiunea septembrie 1976 .
Menţionăm că are o vechime totală în specialitate de peste 33 de ani.
Faţă de considerentele arătate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre
privind numirea domnului MANOLE ION în funcţia publică de conducere de
director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui, pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul management resurse umane,
relaţii mass –media, informare cetăţeni

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului MANOLE ION în funcţia
publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui

În baza prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată ulterior şi ale art. 43 din regulamentul de funcţionare al Consiliului
judetean Vaslui, Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media,
informare cetăţeni a analizat proiectul de hotărâre privind numirea domnului
Manole Ion în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei
agricole a judeţului Vaslui.
La elaborarea proiectului s-au avut în vedere dispoziţiile art. 62 alin. (3),
(4) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 76 şi 77 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare si rezultatele consemnate de comisia de concurs in
raportul final.
Analizând cele mai sus menţionate, apreciez că proiectul de hotărâre
întruneşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a
Consiliului judetean Vaslui.

ŞEF SERVICIU,
ec. Maria Anton

