ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei ANDRID nr. 31 din 28 septembrie 2012

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
al Primarului comunei ANDRID

CAP.I. - Dispoziţii generale
ART.1. În conformitate cu prevederile art. 121 din Constituţia României şi ale art. 23 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comuna
Andrid , sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă; consiliul
local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice
din comună.
ART.2. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale,
ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
ART.3. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative
prevăzute la art. 2, primarul beneficiază de un aparat de specialitate alcătuit din persoane care
îndeplinesc o funcţie publică, precum şi din persoane angajate cu contract individual de muncă.
Aparatul de specialitate al primarului este organizat, potrivit organigramei aprobată prin
Hotărârea Consiliului local al comunei ANDRID nr. 26 din 7 august 2012, pe următoarele
compartimente:
1)

Autoritate Tutelară ;

2)

Agricol si Urbanism ;

3)

Gospodarie comunala ,protectia mediului gospodarirea apelor , canalizare , iluminat
public si salubrizare .

4)

Administrativ ;

5)

Audit Public Intern;

6)

Implementare proiecte ;

7)

Juridic ,relatii cu publicul si situatii de urgenta ;

8)

Cultura si sport

9)

Birou contabil si achizitii publice.

10). Politie locala
ART.4. Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei asigură, în condiţiile stabilite de lege,
conducerea, coordonarea şi controlul compartimentelor.
Prin fişa postului, fiecărei funcţii i se stabilesc, în concret, relaţii de subordonare şi de
reprezentare.
CAP.II. - Compartimentul de autoritate tutelara
ART.5. Scopul principal al compartimentului este aplicarea şi executarea legilor şi a altor
reglementări, activităţi de birou sau de control privind autoritatea tutelară şi protecţia socială,
precum şi efectuarea unor activităţi de secretariat.
ART.6. Referentul-autoritate tutelară şi protecţie socială îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Întocmeşte referate pentru: tutele minori şi bolnavi, curatele minori şi bolnavi,
încuviinţare vânzare-cumpărare bunuri minori şi bolnavi, contracte întreţinere pentru persoane
vârstnice, nume-prenume copii abandonaţi, reprezentarea în instanţe şi instituţii pentru diferite
cauze, comunicarea dispoziţiilor petenţilor şi urmărirea aducerii lor la îndeplinire;
(2) Efectuează în teren şi întocmeşte anchete sociale pentru divorţuri, minori infractori,
persoane vârstnice, alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere, tutele, curatele;
(3) Asistă minorii şi persoanele vârstnice la încheierea actelor notariale şi participă la
audierea minorilor care nu au alţi reprezentanţi legali, de către organele de cercetare penală;
(4) Verifică periodic tutelele minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie;
(5) Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordarea alocaţiilor familiale complementare
şi alocaţiilor de susţinere; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg din aplicarea O.U.G. nr.
105/2003
(6) Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social, alocaţiei pentru
copiii nou-născuţi, ajutorului pentru încălzirea locuinţei; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg
din aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
(7) Primeşte şi înregistrează cererile şi documentaţiile în vederea angajării asistenţilor
personali ai bolnavilor cu handicap grav, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(8) Efectuează anchete sociale ca urmare a formulării unor cereri şi întocmeşte referate cu
propuneri în vederea soluţionării acestora;
(9) Întocmeşte, completează, păstrează şi ţine evidenţa carnetelor de muncă ale
asistenţilor personali;
(10) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date primar ori de
secretar.

CAP.III. - Compartimentul agricol si urbanism
ART.7. Compartimentul îndeplineşte, în principal, atribuţii privind aplicarea şi executarea
legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou sau de control privind registrul agricol ,
cadastru si urbanism .
ART.8. Inspectorul - registrul agricol si urbanism îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Efectuează operaţiuni de completare şi ţinere la zi a registrului agricol pe fond hartie si
in format electronic .
(2) Întocmeşte rapoartele statistice cu privire la înscrierile din registrul agricol;
(3) Întocmeşte certificatele şi adeverinţele care necesită date din registrul agricol;
(4) Preia cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere;

şi

constituirea

(5) Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi
analizate;
(6) Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
(7) Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora
întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei;
(8) Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa titlurilor de proprietate;
(9) Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa contractelor de arendare;
(10 Efectuează verificările cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor de
către solicitantul certificatului de producător;
(11) Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa certificatelor de producător;
(12) Completează biletele de adeverire a proprietăţii animalelor ;
(13) Verifică cererile şi documentaţiile anexe depuse în vederea obţinerii certificatelor de
urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare; întocmeşte şi eliberează certificatele de
urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;
(14) Asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
(15)
Calculează taxele pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile
construire/desfiinţare precum şi regularizarea acestora la terminarea lucrărilor;

de

(16) Organizează şi exercită controlul în teritoriu în ce priveşte modul de aplicare a
prevederilor din autorizaţia de construire şi disciplina în urbanism; instituie registrul de efectuare
a controlului şi asigură evidenţa proceselor-verbale de contravenţie;
(17) Asigură caracterul public al actelor de autoritate eliberate;

(18) Participă la trasarea construcţiilor şi la recepţia finală a acestora; întocmeşte
procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
(19) Pregăteşte şi înaintează în vederea obţinerii avizelor structurii de specialitate din
cadrul consiliului judeţean şi a acordului unic, proiectul de certificat de urbanism sau de
autorizaţie de construire/desfiinţare;
(20) Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea
teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
(21) Întocmeşte şi transmite situaţiile statistice solicitate de diverse instituţii;
(22 Propune adoptarea de programe pentru înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor de canalizare,
colectare a apelor fluviale, de aprovizionare cu apă potabilă, pentru spaţii de epurare a apelor
uzate ale localităţii ;
(23) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date primar ori de
secretar.

CAP. IV – Gospodarie comunala, protectia mediului ,gospodarirea
apelor ,canalizare ,iluminat public si salubrizare
ART.9. Muncitor – instalator are următoarele atribuţii:
(1)

Efectuează activităţile de gospodărire, reparaţii şi de deservire ;

(2) Efectueaza lucrari de reparatii la reteaua de apa a comunei si a gospodariei de apa ;
(3)
apa ;

Intocmeste necesarul de materiale pentru lucrarile de reparatii necesare la reteaua de

(4) Asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiei de alimentare cu apa a cladirii in
care functioneaza Primaria , precum si a instalatiei de incalzire a acesteia .;
(5) Asigura ordinea si curatenia in incinta gospodariei de apa ,precum si imprejurul acesteia
;
(6) Efectueaza curatarea si dezinfectarea periodica a bazinelor colectoare de apa potabila
;
(7) Verifica in permanenta si asigura functionarea normala a pompei de clorinare a apei
potabile ;
(8) Verifica in permanenta si asigura buna functionare a pompelor de colectare a apei
potabile ;
(9) Efectueaza citirea contoarelor de apa pe care le evidentiaza intr-un registru special ;
(10) Raspunde de toate bunurile aflate in inventarul sau ;
(11) Interzice accesul persoanelor neautorizate si neavizate in incinta statiei de pompare ;

(12) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar,viceprimar
ori secretar.
CAP. V - Compartiment administrativ
ART.10. Scopul principal al
compartimentului
administrativ- gospodăresc este
efectuarea activităţilor administrative, de gospodărire, întreţinere- reparaţii, deservire şi pază.
ART.11. Guardul are următoarele atribuţii:
(1) Asigură întreţinerea clădirii primăriei şi bibliotecii comunale, în vederea desfăşurării în
condiţii optime a activităţilor specifice instituţiei;
(2) Asigură întreţinerea corespunzătoare, a anexelor şi suprafeţei de teren, aferente clădirii
primăriei;
(3) Asigură înmânarea la termen, a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului local precum şi a
altor documente;
(4) Comunica instiintarile catre populatie , prin megafon , in localitatile componente ale
comunei
(5) Transmite corespondenta la oficiul postal
(6) Lunar efectueaza curatenie generala in imobilul Primariei .
(7) Respecta normele PSI atat in incinta cat si in imobilul Primariei
(8) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar, viceprimar
ori secretar.
ART.12. Sofer - autospeciala PSI indeplineste urmatoarele atributii ;
(1) Asigura buna functionare si mentinerea in stare de functionare a autospecialei PSI pe
care o are in inventar
(2) Participa la activitatea de pregatire a formatiei civile de pompieri
(3) Participa la stingerea incendiilor , impreuna cu membri formatiei civile de pompieri , in
raza de competenta
(4) Acorda sprijin celorlalte formatii civile de pompieri din comunel limitrofe , cu acordul
ISU Somes Satu Mare sau la solicitarea acestuia
(5) Participa impreuna cu formatia civila de pompieri la concursurile profesionale
organizate
(6) Efectueaza , conform planificarii , controlul PSI la gospodariile populatiei si la persoane
fizice
(7) Se ingrijeste de invenatrul bunurilor aflate in dotarea formatiei civile de pompieri a
comunei (autospeciala , costume de protectie , stingatoare , etc. )
(8) Asigura buna functionare a urmatoarelor utilaje aflate in inventarul sau ; tractor ,
remorca .
(9) Efectueaza unele lucrari cu utilajele aflate in inventarul sau , pe domeniul public si
privat al comunei (reparatii drumuri , podete , decolmatari santuri , dezapeziri etc.)
(10) In perioada sezonului rece , porneste zilnic si asigura buna functionare a centralei
termice de la sediul Primariei

ART. 13 – Muncitor calificat
(1) Asigura colectarea si transportul gunoiului menajer in cele trei localitati ale comunei ,
prin intermediul autospecialei de colectat gunoi
(2) Efectueaza transporturi de materiale de constructii in punctele de lucru in care este
nevoie
(3) Participa la actiunile de curatarea a aliniamentelor de langa drumurile comunale si
strazilor din localitatile comunei
(4) Efectueaza activitati de intretinere a spatiilor verzi din domeniul public si privat al
comunei
(5) In perioada sezonului rece , in caz de nevoie, participa la actiunile de dezapezire
(6)
Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar,
viceprimar ori secretar

CAP.VI. - Compartimentul audit public intern
ART.14. Scopul principal al compartimentului este asigurarea obiectivă şi consilierea,
destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile instituţiei, sprijinirea îndeplinirii obiectivelor
acesteia printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor
administrării.
ART.15. Auditorul are următoarele atribuţii::
(1) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
(2) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
(3) Asigură auditarea tuturor activităţilor desfăşurate de consiliul local sau care sunt în
responsabilitatea acestuia;
(4) Auditează:
a.

deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare;

b.

angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de
plată;

c.

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat
al comunei;

d.
e.

concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al comunei;
constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora.

(5) Certifică bilanţul contabil anual şi contul de execuţie bugetară;

(6) Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile,
risipa, gestiunea frauduloasă şi fraudele;
(7) Examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de
cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi a rezultatelor obţinute;
(8) Examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare,
programare,organizare şi coordonare, urmărire şi control în îndeplinirea deciziilor;
(9) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit;
(10) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
(11) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar;

CAP.VII. - Compartimentul implementare proiecte
ART.16. Scopul principal al compartimentului este iniţierea şi derularea proiectelor cu
finanţare nationala si internaţională.
ART.17. Consilierii si inspectorii de proiecte -îndeplinesc următoarele atribuţii:
(1) Elaborează metodologia internă de management de proiect;
(2) Identifică soluţiile de finanţare a proiectelor;
(3)

Iniţiază şi asigură realizarea documentaţiei proiectelor cu finanţare externă
nerambursabilă din fonduri publice naţionale şi fonduri internaţionale (fonduri preaderare,
fonduri structurale, fonduri comunitare, alte fonduri internaţionale);

(4)

Implementează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă din fonduri publice
naţionale şi fonduri internaţionale (fonduri preaderare, fonduri structurale, fonduri
comunitare, alte fonduri internaţionale).

(5) Îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar;

CAP.VIII. - Compartimentul juridic , relatii cu publicul si situatii de urgenta
ART 18 - In domeniul situatiilor de urgenta ;
(1) Conduce activitatea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Andrid
(2) Asigura convocarea in sedinta de instruire a membrilor SVSU
(3) Indeplineste atributiile de cadru tehnic PSI , prin cumul defunctii , la nivelul comunei
Andrid
(4) Indeplineste atributiile de inspector pentru protectia civila
(5) Intocmeste graficul de control PSI la persoane fizice si persoane juridice
(6) Efectueaza impreuna cu membri SVSU controlul PSI la persoane fizice si persoane
juridice

(7) Intocmeste , sub indrumarea Primarului , planul de interventie in caz de incendiu
(8) Intocmeste , sub indrumarea Primarului , regulamentul comitetului local pentru
situatii de urgenta al comunei Andrid
(9) Asigura popularizarea si respectarea normelor de aparare impotriva inundatiilor
(10) Intocmeste si transmite organelor solicitante situatiile statistice
ART. 19 – In domeniul relatiilor cu publicul
(1) Inregistreaza cereri si adrese , adeverinte , reclamatii , petitii
(2) Redacteaza si comunica raspunsurile la cereri , adrese,reclamatii si petitii in
termenul stabilit de lege
(3) Comunica Primarului si celorlalti functionari cererile , reclamatiile si petitiile in
vederea solutionarii acestora
(4) Opereaza modificarile salariale ori de alta natura in carnetele de munca
(5) Eliberea adeverinte , dovezi de pe carnetele de munca
(6) Indeplineste atributiile privind comunicarea citatiilor si ale altor acte de procedura ,
in conditiile Codului de procedura civila
(7) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar,
viceprimar ori secretar

CAP. IX. – Compartiment cultura si sport
ART. 20 - Atributii privind activitatea la Caminele culturale si Biblioteca comunala
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tine evidenta tuturor cartilor prin intrarile din cursul anului la biblioteca
Participa la inventarierea anuala a volumelor de carte existente in biblioteca
Opereaza intrarile si iesirile de carte in fisele de evidenta
Asigura accesul zilnic la biblioteca a cetatenilor , conform programului stabilit
Asigura pastrarea in bune conditii a cartilor din inventar
Respecta normele PSI in incaperile unde este depozitat fondul de carte
Instiinteaza seful ierarhic superior in cazul unor deteriorari sau distrugeri ale
cartilor din inventar
(8) Detine in gestiune inventarul Caminelor culturale din comuna , mijloace fixe si
obiecte de inventar
(9) Eliberera vesela pentru nunti sau pomeni , in baza hotararii Consiliului local privind
inchirierea acesteia
(10)
Preda vesela si inventarul Caminelor culturale , pentru nunti ori pomeni , in
baza chitantei de plata si a unui proces verbal de predare-primire

CAP.X. – Birou contabil si achizitii publice
ART.21. Scopul principal al compartimentului este aplicarea şi executarea legilor şi a altor
reglementări, activităţi de birou sau de control, referitoare la activităţile contabilitate, financiar,
impozite şi taxe.
ART.22. Consilier -contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:

(1) Întocmeşte lucrările referitoare la: elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, atât
în faza de proiect cât şi cea definitivă; rectificarea bugetului; contul anual de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul precedent, în vederea adoptării acestuia de către consiliul local;
(2) Întocmeşte documentaţiile referitoare la modificarea repartizării pe trimestre a
cheltuielilor, a efectuării virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi
le înaintează spre aprobare, după caz, consiliului local sau ordonatorului principal de credite;
(3) Întocmeşte documentaţia necesară utilizării fondului de rulment până la lichidare şi o
supune spre aprobare consiliului local; pentru finanţarea acţiunilor sau a sarcinilor intervenite
în cursul anului, precum şi pentru înlăturarea unor calamităţi naturale face propunerea de
utilizare a fondului de rezervă bugetară, întocmind pentru aceasta documentaţia ce se
supune aprobării consiliului local;
(4) Analizează lunar situaţia realizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului, informează
conducerea instituţiei asupra modului de realizare a acestora şi propune măsurile necesare
care trebuie luate atunci când se constată că acestea nu se realizează conform
prevederilor legale;
(5) Întocmeşte documentaţia necesară deschiderii creditelor bugetare pentru efectuarea
cheltuielilor aprobate în buget, răspunde de corectitudinea întocmirii documentelor ce se
înaintează la trezorerie;
(6) Întocmeşte închiderea lunară a veniturilor şi cheltuielilor pe capitole bugetare şi articole
de cheltuieli, întocmind balanţa de verificare în baza notelor contabile la salarii, materiale,
investiţii şi venituri proprii;
(7) Întocmeşte bilanţul, respectiv darea de seamă contabilă şi anexele, trimestrial şi anual
şi le depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
(8) Asigură ţinerea evidenţei lunare a cheltuielilor din bugetul local cu ajutorul filelor
bugetare, urmărind încadrarea în prevederile aprobate;
(9) Asigură efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, urmăreşte mişcările care
se
fac, în gestiuni, în cursul anului şi asigură valorificarea procesului verbal de inventariere întocmit
de comisia de inventariere; răspunde de evidenţierea în contabilitate a materialelor sau pieselor
rezultate din dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare în baza proceselor verbale ale
Comisiei de casare;
(10) Verifică existenţa documentelor care să ateste recepţionarea de materiale şi bunuri de
natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe livrate de furnizori şi ia măsuri în cazul constatării
unor eventuale diferenţe;
(11) Întocmeşte borderourile de reţineri şi ordinele de plată;
(12) Virează la diverşi terţi, garanţii împrumuturi la diferite bănci, impozit pe salarii,
CAS, fond de sănătate şi fond şomaj;
(13) Urmăreşte efectuarea, în numerar sau virament, a tuturor plăţilor efectuate prin
trezorerie, ridică extrasul de cont şi verifică exactitatea sumelor înscrise în acestea;

(14) Asigură ţinerea evidenţei în conformitate cu prevederile legale în vigoare a
mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor, carburanţilor, întocmind lunar balanţele la:
materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar-pe gestiuni;
(15) Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi ia măsuri
corespunzătoare pentru evitarea unor situaţii în afara legii; asigură îndeplinirea prevederilor
Legii nr. 22/1969 privind constituirea de garanţii materiale pentru gestiuni;
(16) Acordă viză de control financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul local şi
răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor cuprinse în documentele prezentate de
compartimentele de specialitate; verifică obligativitatea vizei de legalitate a secretarului comunei
pe referatul privind scăderea din contabilitate;
(17) Întocmeşte Registrul Jurnal;
(18) Verifică statele de plată pentru acordarea ajutoarelor sociale şi a alocaţiilor;
(19) Întocmeşte şi predă fişele fiscale F1 şi F2 pentru salariaţi, consilieri locali şi asistenţi
personali; eliberează adeverinţe privind salarizarea personalului la cererea acestora;
(20) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.
ART.23. Consilier -impozite şi taxe are următoarele atribuţii:
(1) Efectuează încasări şi plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice, pe bază de
documente legal întocmite;
(2) Impunerea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport aflate în proprietatea
contribuabililor persoane fizice;
(3) Stabileşte impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
(4) Verifică declaraţiile de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii
bunurilor;
(5) Verifică şi preia documentele necesare radierii autoturismelor proprietatea persoanelor
fizice;
(6) Operează scutirea de impozite cu respectarea prevederilor legale;
(7) Stabilirea valorii de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii
succesorale;
(8) Operează zilnic chitanţe şi ordine de plată în registrele nominale de rol şi în evidenţa
informatizată;
(9) Întocmeşte statele de plată a salariilor, indemnizaţiilor, concediilor de odihnă,
concediilor de boală, pe baza pontajelor de prezenţă şi a referatelor de ore suplimentare şi a
altor drepturi băneşti, avizate de secretarul comunei şi asigură plata acestora;
(10) Întocmeşte şi predă declaraţiile privind virarea CAS, fond sănătate, şomaj şi impozit pe
salarii;

(11) Întocmeşte şi eliberează certificate fiscale;
(12) Primeşte procesele-verbale de contravenţie, imputaţii, despăgubiri şi urmăreşte
încasarea sumelor respective;
(13) Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a majorărilor de
întârziere şi asupra încasării impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului şi informează
conducerea cu privire la nivelul acestora comparativ cu evaluările bugetare;
(14) Urmăreşte achitarea integrală şi la termen a obligaţiilor fiscale, pe baza datelor din
evidenţele ţinute pe calculator, pe registre şi alte documente de evidenţă conduse manual;
(15) În situaţia în care constată neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale de către
contribuabili, calculează majorările de întârziere şi pune în aplicare procedurile de executare
silită, întocmind în acest sens documentele oficiale pentru aplicarea măsurilor şi formelor
de executare silită;
(16) Primeşte şi eliberează laptele praf, în conformitate cu prevederile legale în materie;
(17) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.
ART. 24. - Consilier – inspector
(1) Asigura cunoasterea si aplicarea unitara a tuturor reglementarilor legale privind
impozitele si taxele locale
(2) Urmareste debitele , trimite instiitari de plata , somatii pentru cei in cauza, in termenele
legale
(3) Tine evidenta proceselor verbale de contraventie
(4) Stabileste , in baza declaratiilor , debitele privind impozitele si taxele locale
(5) Acorda consiliere privind modul de completare a formularelor fiscale
(6) Identifica si impune , din oficiu , persoane fizice si persoane juridice , care nu au depus
declaratii conform legii
(7) Raspunde de exactitatea debitelor si legalitatea deciziilor in cadrul controlului fiscal
(8) Intocmeste si transmite ,organelor abilitate, situatiile statistice solicitate
(9) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.

CAP.XI .- Compartimentul politie locala
ART. 25 – Scopul principal al acestui compartiment este exercitarea atributiilor privind
apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei , a proprietatii private si publice ,
prevenirea si descoperirea infractiunilor , in urmatoarele domenii ;
-

ordinea si linistea publica , precum si paza bunurilor
circulatia pe drumurile publice
disciplina in constructii si afisajul stradal
protectia mediului
activitatea comerciala
evidenta persoanelor
alte domenii stabilite de lege

ART. 26 - Agentii de paza indeplinesc urmatoarele atributii ;
(1) Respecta planul de paza aprobat si avizat de IJP Satu Mare
(2) Respecta planificarea lunara privind desfasurarea serviciului de paza in cele trei
localitati ale comunei
(3) Informeaza seful ierarhic superior cu privire la orice nereguli constatate in timpul
exercitarii serviciului de paza
(4) Colaboreaza cu organele de politie si acorda sprijin la solicitarea acestora in diversele
actiuni organizate cu privire la asigurarea ordinii si linistii publice in comuna
(5) Isi desfasoara activitatea de paza numai in raza de competenta , adica intravilanul
comunei
(6) Raporteaza de indata sefului ierarhic superior , precum si organelor specializate ,orice
evenimente sau fenomene deosebite ; incendii , calamitati naturale etc.
(7) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori de
viceprimar.

CAP.XII. – Reguli şi proceduri de lucru generale
ART.27.Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care compartimentele din
aparatul de specialitate al Primarului comunei ANDRID conlucrează în vederea aducerii la
îndeplinire a unor sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli
generale de funcţionare, care trebuiesc respectate întocmai, de către toţi salariaţii pentru a se
asigura bunul mers al lucrurilor.
ART.28. Aprovizionarea cu materiale consumabile, mijloace fixe şi obiecte de inventar se va
efectua numai în baza unui referat de necesitate şi oportunitate.
Referatul va fi semnat de salariatul care solicită aprovizionarea, va purta viza
compartimentului contabilitate, financiar, impozite şi taxe şi va fi aprobat de primar sau
viceprimar, în limita delegaţiilor de competenţă.
ART.29.Toate contractele încheiate de Primăria comunei ANDRID cu persoane fizice sau
juridice vor fi semnate de primar şi secretar şi vor purta viza de control financiar preventiv.
Odată semnate, actele juridice vor putea fi propuse spre modificare numai în baza unui
referat în care să se stipuleze natura modificărilor intervenite şi numele angajatului care se face
vinovat de redactarea defectuoasă a conţinutului actului respectiv.
ART.30. Salariaţii Primăriei comunei ANDRID au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul
(calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul
îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituţiei.
Copiatorul din dotare va fi utilizat de o persoană desemnată în acest scop de primarul
comunei. Salariatul respectiv va întocmi un registru pentru evidenţa documentelor xerocopiate.

ART.31. Telefoanele şi autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu,
cu respectarea prevederilor legale în materie.
Contravaloarea depăşirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte sau de
către toţi membrii unui compartiment care au acces la un telefon fix, prin grija compartimentului
contabilitate, financiar, impozite şi taxe.
Autoturismul din dotare se va folosi numai cu acceptul primarului, viceprimarului sau
secretarului.
ART.32. Toate documentele care circulă în şi între compartimente vor primi un număr de
înregistrare.
Între compartimente documentele vor circula pe bază de semnătură de predare-primire, întrun borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentului, data şi ora
primirii-predării, numele şi semnătura celui care a primit documentul.
CAP.XIII. – Norme generale de conduită profesională
ART.33. Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a
Consiliului local al comunei ANDRID au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetăţenilor.
În exercitarea funcţiei, aceştia au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum
şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă.
Art.34. Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor,
să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor
legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin.
Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
Art.35. Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial
prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Art.36. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au
obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor instituţiei.
În activitatea lor, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta
libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să aibă o
atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.37. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici
sau angajaţii contractuali desemnaţi în acest sens.

Funcţionarii publici sau angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau
dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare
încredinţat de primar.
Art.38. În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului contractual le
este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele
fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art.39. În considerarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului contractual le
este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art.40. În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei publice, precum şi cu persoanele fizice
sau juridice, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să adopte o atitudine imparţială şi
justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
Art.41. Funcţionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte
cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei,
părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică,
care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o
recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art.42. În procesul de luare a deciziilor funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au
obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în
mod fundamentat şi imparţial.
Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii
de către instituţie, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod
privilegiat.
Art.43. Este interzisă folosirea atribuţiilor funcţiei deţinute de către funcţionarii publici şi
angajaţii contractuali, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete
ori acţiuni de control, funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzisă urmărirea
obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane.

Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis să impună altor funcţionari
publici sau angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura
acestora, ori să le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Art.44. Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea
proprietăţii publice şi private a comunei ANDRID , să evite producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să propună şi să asigure, potrivit
atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile
legale.

CAP.XIV. – Dispoziţii finale
Art.45. Prezentul regulament se completează cu:
-

dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în
ceea ce priveşte drepturile, obligaţiile, sancţiunile şi răspunderea funcţionarilor
publici în exercitarea funcţiei publice pe care o deţin;

-

prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, referitoare la drepturile,
obligaţiile, sancţiunile şi răspunderea personalului contractual.

Art.46. Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se face cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.
Art.47. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prin care s-a aprobat
regulamentul de organizare şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate, secretarul
comunei va întocmi fişa postului pentru fiecare salariat în parte.
Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor,
reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament şi se aprobă de către primar, viceprimar ori
secretar, în funcţie de delegarea competenţelor.

Presedinte de sedinta

Secretarul comunei Andrid

Marta Viorel Vasile .

Rendes Gheorghe

……………………………

………………………………

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 58 din 25 septembrie 2008

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
al Primarului comunei Podoleni

CAP.I. - Dispoziţii generale
ART.1. În conformitate cu prevederile art. 121 din Constituţia României şi ale art. 23 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comuna Podoleni, sunt
consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă; consiliul local şi primarul
funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comună.
ART.2. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă
sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor
consiliului judeţean, în condiţiile legii.
ART.3. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative
prevăzute la art. 2, primarul beneficiază de un aparat de specialitate alcătuit din persoane care
îndeplinesc o funcţie publică, precum şi din persoane angajate cu contract individual de muncă.
Aparatul de specialitate al primarului este organizat, potrivit organigramei aprobată prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Podoleni nr. 3 din 24 ianuarie 2008, pe următoarele compartimente:
1) Administraţie Locală, Stare Civilă, , Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială;
2) Administrare Domeniul public şi privat, Registrul Agricol, Cadastru;
3) Contabilitate, Financiar, Impozite şi Taxe;
4) Urmanism şi Amenajarea Teritoriului;
5) Audit Public Intern;
6) Proiecte cu finanţare internaţională;

7) Administrativ-Gospodăresc.
ART.4. Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei asigură, în condiţiile stabilite de lege,
conducerea, coordonarea şi controlul compartimentelor.
Prin fişa postului, fiecărei funcţii i se stabilesc, în concret, relaţii de subordonare şi de reprezentare.
CAP.II. - Compartimentul Administraţie locală, Stare civilă,
Autoritate tutelară şi protecţie socială
ART.5.Scopul principal al compartimentului este aplicarea şi executarea legilor şi a altor
reglementări, activităţi de birou sau de control privind starea civilă, autoritatea tutelară şi protecţia
socială, precum şi efectuarea activităţilor de secretariat.
ART.6. Referentul-stare civilă are următoarele atribuţii:
(1) Primeşte declaraţiile şi actele primare care stau la baza înregistrării actelor de stare civilă;
(2) Completează actele de stare civilă şi eliberează certificatele corespunzătoare;
(3) Completează şi transmite lunar borderoul cu buletinele decedaţilor şi datele de stare civilă a
acestora la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Piatra Neamţ;
(4) Completează şi transmite lunar borderoul cu livretele militare ale decedaţilor cu obligaţii miltare
la Centrul Militar Judeţean Neamţ;
(5) Completează şi transmite lunar, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Piatra Neamţ, comunicările de naşteri pentru evidenţa populaţiei pentru născuţi şi comunicările de
modificări pentru copii adoptaţi;
(6) Completează şi transmite lunar borderoul cu comunicările de deces pentru copii decedaţi sub 14
ani cu datele de stare civilă a acestora la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Piatra Neamţ;
(7) Primeşte dosarele cetăţenilor ale căror acte s-au produs şi înregistrat în străinătate pentru
transcriere şi le transmite spre aprobare Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Piatra Neamţ;
(8) Completează extrasele de pe actele de căsătorie în cazul în care unul din soţi este cetăţean
străin şi le transmite Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Piatra Neamţ;
(9) Completează extrasul de pe actele de deces pentru cetăţenii străini decedaţi şi înregistraţi în
registrele române de stare civilă, precum şi pentru actele de deces transcrise şi îl transmite la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Piatra Neamţ;
(10)
Completează şi transmite spre operare, în termen de 10 zile, comunicările de menţiuni
pentru copii adoptaţi, comunicările de menţiuni de căsătorie, precum şi comunicările de menţiuni pentru
decedaţi;
(11)
Completează şi transmite lunar, la Direcţia Judeţeană de Statistică buletinele statistice
pentru născuţi, căsătoriţi şi decedaţi;
(12)

Eliberează certificatele de stare civilă, în cazurile de pierdere sau deteriorare;

(13)
Eliberează livretele de familie, asigură evidenţa acestora, conservarea şi securitatea
registrului de eliberare a livretelor de familie;

(14)
Înregistrează corespondenţa în registrul de intrare-ieşire, prezentând-o ulterior
primarului comunei în vederea repartizării spre soluţionare; urmăreşte rezolvarea în termen a
corespondenţei şi expediază la destinaţie răspunsurile solicitate de autorităţi, instituţii sau persoane
fizice ori juridice;
(15)
secretar.

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori de

ART.7. Referentul-autoritate tutelară şi protecţie socială îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Întocmeşte referate pentru: tutele minori şi bolnavi, curatele minori şi bolnavi, încuviinţare
vânzare-cumpărare bunuri minori şi bolnavi, contracte întreţinere pentru persoane vârstnice, numeprenume copii abandonaţi, reprezentarea în instanţe şi instituţii pentru diferite cauze, comunicarea
dispoziţiilor petenţilor şi urmărirea aducerii lor la îndeplinire;
(2) Efectuează în teren şi întocmeşte anchete sociale pentru divorţuri, minori infractori, persoane
vârstnice, alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere, tutele, curatele;
(3) Asistă minorii şi persoanele vârstnice la încheierea actelor notariale şi participă la audierea
minorilor care nu au alţi reprezentanţi legali, de către organele de cercetare penală;
(4) Verifică periodic tutelele minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie;
(5) Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordarea alocaţiilor familiale complementare şi
alocaţiilor de susţinere; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg din aplicarea O.U.G. nr. 105/2003
(6) Primeşte şi înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social, alocaţiei pentru copiii nounăscuţi, ajutorului pentru încălzirea loocuinţei; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg din aplicarea
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
(7) Primeşte şi înregistrează cererile şi documentaţiile în vederea angajării asistenţilor personali ai
bolnavilor cu handicap grav, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(8) Efectuează anchete sociale ca urmare a formulării unor cereri şi întocmeşte referate cu propuneri
în vederea soluţionării acestora;
(9) Întocmeşte, completează, păstrează şi ţine evidenţa carnetelor de muncă ale asistenţilor
personali;
(10)
secretar.

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date primar ori de

ART.8. Referentul-arhivă are următoarele atribuţii:
(1) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor; asigură legătura cu
Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a
nomenclatorului la constituirea dosarelor;
(2) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte
inventare pentru documentele evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi
ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţe curentă;
(3) Are calitatea de secretar al comisiei de selecţionare, convocând comisia în vederea analizării
dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind
nefolositoare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele
Naţionale; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

(4) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de
cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
(5) Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire
acestea vor fi reintegrate la fond;
(6) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii
Arhivelor Naţionale; menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii
dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I., s.a.); informează conducerea şi
propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
(7) Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul
efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
(8) Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la
Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;
(9) Întocmeşte adeverinţe pentru munca prestată în C.A.P.
(10)
Primeşte şi înregistrează petiţiile în registrul special, se îngrijeşte de rezolvarea acestora
şi de expedierea răspunsurilor către petiţionari;
(11)
Asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile,
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
(12)
Ţine evidenţa veteranilor de război şi cea a văduvelor de război; preia biletele speciale
de călătorie de la A.N.V.R. şi le distribuie celor îndreptăţiţi;
(13)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori secretar.
CAP.III. - Compartimentul Administrare domeniul public şi privat,
Registrul agricol, Cadastru

ART.9. Compartimentul îndeplineşte, în principal, atribuţii privind aplicarea şi executarea legilor şi a
altor reglementări, activităţi de birou sau de control privind administrarea domeniului public şi privat,
registrul agricol şi cadastru.
ART.10. Referentul- registrul agricol îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Efectuează operaţiuni de completare şi ţinere la zi a registrului agricol;
(2) Întocmeşte rapoartele statistice cu privire la înscrierile din registrul agricol;
(3) Întocmeşte certificatele şi adeverinţele care necesită date din registrul agricol;
(4) Preia cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea şi constituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere;
(5) Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate;
(6) Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
(7) Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora întocmeşte
hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei;

(8) Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa titlurilor de proprietate;
(9) Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa contractelor de arendare;
(10)
Efectuează verificările cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor de
către solicitantul certificatului de producător;
(11)

Păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa certificatelor de producător;

(12)

Completează biletele de adeverire a proprietăţii animalelor;

(13)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date primar ori de secretar.

ART.11. Inspectorul-achiziţii publice are următoarele atribuţii:
(1) a. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
b. Elaborarea documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a
documentaţiei de concurs;
c. Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia
în vigoare;
d. Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e. Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
(2) Asigură evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Podoleni, conform
legislaţiei în vigoare; stabileşte situaţia reală a bunurilor evidenţiate şi întocmeşte câte un dosar pentru
fiecare bun; răspunde de păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la patrimoniul comunei;
(3) Întocmeşte liste cu imobile propuse pentru casare şi expertizare;
(4) Participă la inventarierea anuală a patrimoniului aflat în administrare;
(5) Acţionează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri si întocmeşte documentaţia pentru
includerea lor în patrimoniu;
(6) Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003;
(7) Pregăteşte documentaţia pentru vânzarea unor bunuri, potrivit legislaţiei în vigoare; întocmeşte şi
urmăreşte contractele de vânzare-cumpărare încheiate pentru bunurile ce aparţin domeniului privat al
comunei Podoleni;
(8) Răspunde de închirierea şi concesionarea bunurilor ce aparţin patrimoniului comunei Podoleni şi
întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor în vederea închirierii/concesionării în
concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;
(9) Intocmeste contractele de închiriere, concesiune, convenţii (de folosintă temporară) pentru
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al comunei Podoleni; urmăreşte modul în care sunt
respectate clauzele din contractele cu privire la respectarea destinaţiei şi a celorlalte obligaţii stabilite
prin contracte, rezolvă solicitările cu privire la modificările clauzelor şi prelungirea contractelor;
(10)

Răspunde de problemele privind protecţia mediului;

(11)
Intocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri care vizează activitatea
compartimentului în vederea promovării lor în Consiliul Local;
(12)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori secretar.

ART.12. Referentul-cadastru îndeplineşte atribuţii privind executarea măsurătorilor şi lucrărilor
tehnice necesare realizării planurilor de amplasament şi delimitare a bunurilor imobile, precum şi a
documentaţiilor aferente, întocmite în scopul înregistrării acestor bunuri imobile în evidenţele cadastrale
şi juridice sau în scopul utilizării acestora în circuitul civil, după cum urmează:
(1) Executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi de O.U. G. nr.
102/2001;
(2) Executarea lucrărilor topografice necesare introducerii şi întreţinerii cadastrului agricol, precum şi
aplicării în teren a organizării teritoriului;
(3) Elaborarea documentaţiilor topografice necesare realizării studiilor şi proiectelor din domeniul
construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului solicitate de administraţia publică centrală şi locală
pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor legale, precum şi pentru soluţionarea aspectelor
legate de constituirea sau de reconstituirea proprietăţilor;
(4) Înscrierea în cartea funciară cu caracter nedefinitiv a actelor şi faptelor juridice privind imobilele
situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general.
CAP.IV. - Compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe
ART.13. Scopul principal al compartimentului este aplicarea şi executarea legilor şi a altor
reglementări, activităţi de birou sau de control, referitoare la activităţile contabilitate, financiar, impozite şi
taxe.
ART.14. Referentul-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Întocmeşte lucrările referitoare la: elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, atât în faza
de proiect cât şi cea definitivă; rectificarea bugetului; contul anual de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul precedent, în vederea adoptării acestuia de către consiliul local;
(2) Întocmeşte documentaţiile referitoare la modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor, a
efectuării virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi le înaintează spre
aprobare, după caz, consiliului local sau ordonatorului principal de credite;
(3) Întocmeşte documentaţia necesară utilizării fondului de rulment până la lichidare şi o supune
spre aprobare consiliului local; pentru finanţarea acţiunilor sau a sarcinilor intervenite în cursul anului,
precum şi pentru înlăturarea unor calamităţi naturale face propunerea de utilizare a fondului de
rezervă bugetară, întocmind pentru aceasta documentaţia ce se supune aprobării consiliului local;
(4) Analizează lunar situaţia realizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului, informează conducerea
instituţiei asupra modului de realizare a acestora şi propune măsurile necesare care trebuie luate
atunci când se constată că acestea nu se realizează conform prevederilor legale;
(5) Întocmeşte documentaţia necesară deschiderii creditelor bugetare pentru efectuarea cheltuielilor
aprobate în buget, răspunde de corectitudinea întocmirii documentelor ce se înaintează la trezorerie;

(6) Întocmeşte închiderea lunară a veniturilor şi cheltuielilor pe capitole bugetare şi articole de
cheltuieli, întocmind balanţa de verificare în baza notelor contabile la salarii, materiale, investiţii şi
venituri proprii;
(7) Întocmeşte bilanţul, respectiv darea de seamă contabilă şi anexele, trimestrial şi anual şi le
depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
(8) Asigură ţinerea evidenţei lunare a cheltuielilor din bugetul local cu ajutorul filelor bugetare,
urmărind încadrarea în prevederile aprobate;
(9) Asigură efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, urmăreşte mişcările care se
fac, în gestiuni, în cursul anului şi asigură valorificarea procesului verbal de inventariere întocmit de
comisia de inventariere; răspunde de evidenţierea în contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate
din dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare în baza proceselor verbale ale Comisiei de casare;
(10)
Verifică existenţa documentelor care să ateste recepţionarea de materiale şi bunuri de
natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe livrate de furnizori şi ia măsuri în cazul constatării unor
eventuale diferenţe;
(11)

Întocmeşte borderourile de reţineri şi ordinele de plată;

(12)
Virează la diverşi terţi, garanţii împrumuturi la diferite bănci, impozit pe salarii,
CAS, fond de sănătate şi fond şomaj;
(13)
Urmăreşte efectuarea, în numerar sau virament, a tuturor plăţilor efectuate prin
trezorerie, ridică extrasul de cont şi verifică exactitatea sumelor înscrise în acestea;
(14)
Asigură ţinerea evidenţei în conformitate cu prevederile legale în vigoare a
mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor, carburanţilor, întocmind lunar balanţele la: materiale,
mijloace fixe, obiecte de inventar-pe gestiuni;
(15)
Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi ia măsuri
corespunzătoare pentru evitarea unor situaţii în afara legii; asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr.
22/1969 privind constituirea de garanţii materiale pentru gestiuni;
(16)
Acordă viză de control financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul local şi
răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor cuprinse în documentele prezentate de
compartimentele de specialitate; verifică obligativitatea vizei de legalitate a secretarului comunei pe
referatul privind scăderea din contabilitate;
(17)

Întocmeşte Registrul Jurnal;

(18)

Verifică statele de plată pentru acordarea ajutoarelor sociale şi a alocaţiilor;

(19)
Întocmeşte şi predă fişele fiscale F1 şi F2 pentru salariaţi, consilieri locali şi asistenţi
personali; eliberează adeverinţe privind salarizarea personalului la cererea acestora;
(20)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.

ART.15. Referentul-impozite şi taxe are următoarele atribuţii:
(1) Efectuează încasări şi plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice, pe bază de documente
legal întocmite;
(2) Impunerea clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport aflate în proprietatea contribuabililor
persoane fizice;

(3) Stabileşte impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
(4) Verifică declaraţiile de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor;
(5) Verifică şi preia documentele necesare radierii autoturismelor proprietatea persoanelor fizice;
(6) Operează scutirea de impozite cu respectarea prevederilor legale;
(7) Stabilirea valorii de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii
succesorale;
(8) Operează zilnic chitanţe şi ordine de plată în registrele nominale de rol şi în evidenţa
informatizată;
(9) Întocmeşte statele de plată a salariilor, indemnizaţiilor, concediilor de odihnă, concediilor de
boală, pe baza pontajelor de prezenţă şi a referatelor de ore suplimentare şi a altor drepturi băneşti,
avizate de secretarul comunei şi asigură plata acestora;
(10)
salarii;
(11)

Întocmeşte şi predă declaraţiile privind virarea CAS, fond sănătate, şomaj şi impozit pe
Întocmeşte şi eliberează certificate fiscale;

(12)
Primeşte procesele-verbale de contravenţie, imputaţii, despăgubiri şi urmăreşte
încasarea sumelor respective;
(13)
Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a majorărilor de
întârziere şi asupra încasării impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului şi informează
conducerea cu privire la nivelul acestora comparativ cu evaluările bugetare;
(14)
Urmăreşte achitarea integrală şi la termen a obligaţiilor fiscale, pe baza datelor din
evidenţele ţinute pe calculator, pe registre şi alte documente de evidenţă conduse manual;
(15)
În situaţia în care constată neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale de către
contribuabili, calculează majorările de întârziere şi pune în aplicare procedurile de executare silită,
întocmind în acest sens documentele oficiale pentru aplicarea măsurilor şi formelor de executare
silită;
(16)

Primeşte şi eliberează laptele praf, în conformitate cu prevederile legale în materie;

(17)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.
CAP.V. - Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului

ART.16. Scopul principal al compartimentului este aplicarea şi executarea legilor, studii, îndrumare,
elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, privitoare la
urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART.17. Referentul-urbanism şi amenajarea teritoriului îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Verifică cererile şi documentaţiile anexe depuse în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi
autorizaţiilor de construire/desfiinţare; întocmeşte şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile
de construire/desfiinţare;
(2) Asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

(3) Calculează taxele pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare precum
şi regularizarea acestora la terminarea lucrărilor;
(4) Organizează şi exercită controlul în teritoriu în ce priveşte modul de aplicare a prevederilor din
autorizaţia de construire şi disciplina în urbanism; instituie registrul de efectuare a controlului şi asigură
evidenţa proceselor-verbale de contravenţie;
(5) Asigură caracterul public al actelor de autoritate eliberate;
(6) Participă la trasarea construcţiilor şi la recepţia finală a acestora; întocmeşte procesele-verbale
de recepţie la terminarea lucrărilor;
(7) Pregăteşte şi înaintează în vederea obţinerii avizelor structurii de specialitate din cadrul
consiliului judeţean şi a acordului unic, proiectul de certificat de urbanism sau de autorizaţie de
construire/desfiinţare;
(8) Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului,
în acord cu planificarea de mediu;
(9) Întocmeşte şi transmite situaţiile statistice solicitate de diverse instituţii;
(10)
Propune adoptarea de programe pentru înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor de canalizare,
colectare a apelor fluviale, de aprovizionare cu apă potabilă, pentru spaţii de epurare a apelor uzate ale
localităţii şi pentru transportul în comun;
Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar.

(11)

CAP.VI. - Compartimentul Audit public intern
ART.18. Scopul principal al compartimentului este asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să
îmbunătăţească sistemele şi activităţile instituţiei, sprijinirea îndeplinirii obiectivelor acesteia printr-o
abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
ART.19. Auditorul are următoarele atribuţii::
(1) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
(2) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
(3) Asigură auditarea tuturor activităţilor desfăşurate de consiliul local sau care sunt în
responsabilitatea acestuia;
(4) Auditează:
a. deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare;
b. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;
c.

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
comunei;

d. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al comunei;

e.

constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora.

(5) Certifică bilanţul contabil anual şi contul de execuţie bugetară;
(6) Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa,
gestiunea frauduloasă şi fraudele;
(7) Examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere,
gestiune şi control patrimonial şi a rezultatelor obţinute;
(8) Examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor,
programare,organizare şi coordonare, urmărire şi control în îndeplinirea deciziilor;

de

planificare,

(9) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile
sale de audit;
(10)

Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

(11)

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar;
CAP.VII. - Compartimentul Proiecte cu finanţare internaţională

ART.20. Scopul principal al compartimentului este iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare
internaţională.
ART.21. Consilierul-manager de proiect îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Elaborează metodologia internă de management de proiect;
(2) Identifică soluţiile de finanţare a proiectelor;
(3) Iniţiază şi asigură realizarea documentaţiei proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din
fonduri publice naţionale şi fonduri internaţionale (fonduri preaderare, fonduri structurale, fonduri
comunitare, alte fonduri internaţionale);
(4) Implementează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă din fonduri publice naţionale şi
fonduri internaţionale (fonduri preaderare, fonduri structurale, fonduri comunitare, alte fonduri
internaţionale).
CAP.VIII. - Compartimentul administrativ – gospodăresc
ART.22. Scopul principal al compartimentului administrativ- gospodăresc este efectuarea
activităţilor administrative, de gospodărire, întreţinere- reparaţii, deservire şi pază.
ART.23. Guardul are următoarele atribuţii:
(1) Asigură întreţinerea clădirii primăriei şi bibliotecii comunale, în vederea desfăşurării în condiţii
optime a activităţilor specifice instituţiei;
(2) Asigură întreţinerea corespunzătoare, a anexelor şi suprafeţei de teren, aferente clădirii primăriei;
(3) Asigură înmânarea la termen, a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului local precum şi a altor
documente;
(4) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar, viceprimar ori
secretar.

ART.24. Paznicul îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1) Este obligat a preveni producerea faptelor de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
(2) Păzeşte obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi asigură integritatea
acestora;
(3) Permite accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile
interne;
(4) Opreşte şi legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni
sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele
proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, opreşte şi predă poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care
fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind
totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
(5) Aduce la cunoştinţă, de îndată, şefului său ierarhic şi conducerii unităţii beneficiare despre
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
(6) În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de
substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să
producă pagube, aduce de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi ia primele măsuri
pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
(7) În caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a
valorilor, sesizează pompierii şi anunţă conducerea unităţii şi poliţia;
(8) Ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de
dezastre;
(9) Sesizează poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi îşi dă
concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
(10)
viceprimar.

Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori de

ART.25. Muncitorul are următoarele atribuţii:
1) Efectuează activităţile de gospodărire, reparaţii şi de deservire ;
2) Efectuează transportul elevilor din satul Negriteşti şi asigură întreţinerea mijlocului de transport
respectiv;
3) Efectuează transportul personalului, în interesul serviciului cu automobilul din dotare şi asigură
întreţinerea acestuia.
CAP.IX. – Reguli şi proceduri de lucru generale
ART.26.Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care compartimentele din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Podoleni conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor sarcini.
De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de funcţionare, care
trebuiesc respectate întocmai, de către toţi salariaţii pentru a se asigura bunul mers al lucrurilor.
ART.27. Aprovizionarea cu materiale consumabile, mijloace fixe şi obiecte de inventar se va efectua
numai în baza unui referat de necesitate şi oportunitate.

Referatul va fi semnat de salariatul care solicită aprovizionarea, va purta viza compartimentului
contabilitate, financiar, impozite şi taxe şi va fi aprobat de primar sau viceprimar, în limita delegaţiilor de
competenţă.
ART.28.Toate contractele încheiate de Primăria comunei Podoleni cu persoane fizice sau juridice vor
fi semnate de primar şi secretar şi vor purta viza de control financiar preventiv.
Odată semnate, actele juridice vor putea fi propuse spre modificare numai în baza unui referat în
care să se stipuleze natura modificărilor intervenite şi numele angajatului care se face vinovat de
redactarea defectuoasă a conţinutului actului respectiv.
ART.29. Salariaţii Primăriei comunei Podoleni au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul
(calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii
sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituţiei.
Copiatorul din dotare va fi utilizat de o persoană desemnată în acest scop de primarul comunei.
Salariatul respectiv va întocmi un registru pentru evidenţa documentelor xerocopiate.
ART.30. Telefoanele şi autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu, cu
respectarea prevederilor legale în materie.
Contravaloarea depăşirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte sau de către toţi
membrii unui compartiment care au acces la un telefon fix, prin grija compartimentului contabilitate,
financiar, impozite şi taxe.
Autoturismul din dotare se va folosi numai cu acceptul primarului, viceprimarului sau secretarului.
ART.31. Toate documentele care circulă în şi între compartimente vor primi un număr de
înregistrare.
Între compartimente documentele vor circula pe bază de semnătură de predare-primire, într-un
borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentului, data şi ora primirii-predării,
numele şi semnătura celui care a primit documentul.
CAP.X. – Norme generale de conduită profesională
ART.32. Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a
Consiliului local al comunei Podoleni au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor.
În exercitarea funcţiei, aceştia au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a
asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă.
Art.33. Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să
respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care le revin.
Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
Art.34. Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul
instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.

Art.35. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia
de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituţiei.
În activitatea lor, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea
opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să aibă o atitudine
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.36. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici sau
angajaţii contractuali desemnaţi în acest sens.
Funcţionarii publici sau angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri
publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de primar.
Art.37. În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este
interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau
juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor
politice ori a candidaţilor acestora.
Art.38. În considerarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este
interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei
activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art.39. În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei publice, precum şi cu persoanele fizice sau
juridice, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe
respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
Art.40. Funcţionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot
influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu
aceste funcţii.
Art.41. În procesul de luare a deciziilor funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia să
acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.
Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de către
instituţie, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art.42. Este interzisă folosirea atribuţiilor funcţiei deţinute de către funcţionarii publici şi angajaţii
contractuali, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
acţiuni de control, funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzisă urmărirea obţinerii de
foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis să impună altor funcţionari publici sau
angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le
sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art.43. Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii
publice şi private a comunei Podoleni, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie
ca un bun proprietar.
Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor
care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
CAP.XI. – Dispoziţii finale
Art.44. Prezentul regulament se completează cu:
-

dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în ceea ce priveşte
drepturile, obligaţiile, sancţiunile şi răspunderea funcţionarilor publici în exercitarea
funcţiei publice pe care o deţin;

-

prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, referitoare la drepturile, obligaţiile,
sancţiunile şi răspunderea personalului contractual.

Art.45. Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se face cu votul majorităţii consilierilor
prezenţi, la propunerea primarului.
Art.46. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prin care s-a aprobat
regulamentul de organizare şi funcţionarea aparatului propriu de specialitate, secretarul comunei va
întocmi fişa postului pentru fiecare salariat în parte.
Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, reieşite
din legislaţie şi din prezentul regulament şi se aprobă de către primar, viceprimar ori secretar, în funcţie
de delegarea competenţelor.

3REGULAMENT de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Primăriei Comunei Telciu
in


Acte de organizare si functionare
Emis de:
PRIMĂRIA COMUNEI TELCIU
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art.1.Potrivit Legii nr. 215/2001, consiliul local „aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statul de
funcţii ,numărul de personal şi regulamentul de Organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate , ale instituţiilor şi serviciilor publice precum si ale regiilor autonome de interes local.
Art.2.Conform Legii nr. 215/2001 numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de
specialitate al autoritatilor administratiei publce locale se face de către primar, în condiţiile legii., cu
exceptia secretarului.





(1)Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale
şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale , pe care îl conduce şi îl
controlează.
(2)Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale , în condiţile legii.
Art.3.Salariaţii din aparatul propriu al primăriei sunt funcţionari publici şi personal cu contract individual
de munca si au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statutul funcţionarului public., Legea nr 53/2003
privind Codul Muncii.si Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.
Art.4.



1.
2.
3.
4.



(1)Prin Hotărârea nr._34_din_26.08.2004 Consiliul local Telciu a aprobat statul de funcţiuni şi
organigrama aparatului, cu ajutorul căruia se îndeplinesc atribuţiile autorităţilor publice locale. Aparatul
este structurat pe următoarele activităţi:
secretariat-administrativ şi relaţii cu publicul, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă
socială;
amenajarea teritoriului, lucrări publice şi gospodărie comunală;
contabilitate-administrativ.
compartimentul serviciului public de agricultură si silvicultură
(2) Structura şi competenţele aparatului primăriei se stabilesc prin prezentul Regulament.
(3) Organigrama aparatului propriu al primăriei se aprobă de către consiliul local.
Art.5 Aparatul propriu al primăriei este coordonat de către primar, viceprimar şi secretar.
Art.6.În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, aparatul propriu al primăriei îşi desfăşoară activitatea pe bază
de programe lunare şi, dacă se impune, săptămânale, aprobate de către conducătorul direct.
Art.7.Aparatul propriu colaborează cu comisiile de specialitate ale consiliului local, în vederea realizării
atribuţiilor stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de funcţionare.

Art.8.Săptămânal şi lunar primarul, viceprimarul şi secretarul comunei vor analiza activitatea desfăşurată
de aparatul propriu al primăriei şi vor stabili obiectivele ce trebuie realizate în perioada următoare.
Art.9.




(1)Funcţionarii din aparatul propriu al primăriei, structurat pe activităţile prevăzute la art.4 (1) din
prezentul Regulament, colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei
publice din comună.
(2)În scopul realizării sarcinilor ce le revin, salariaţii din aparatul propriu al primăriei pot stabili
relaţii cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean şi Prefecturii şi cu serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, informând primarul, viceprimarul şi, după caz, secretarul comunei, care le coordonează
activitatea.
CAPITOLUL II
Art.10.Compartimentul secretariat, relaţii cu publicul, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială
este coordonata de catre secretar Danciu Emilia si au urmatoarele atributii:



















a)primeşte şi înregistrează întreaga corespondenţă adresată consiliului local;
b)prezintă primarului corespondenţa, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte
soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;
c)organizează primirea cetăţenilor în audienţă, înregistrează problemele cu care aceştia se
adresează celor care acordă audienţa şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat
pe loc, primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi răspunsuri şi hotărâri ale consiliului local sau
dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;
d)ţine evidenţa resurselor umane din cadrul Consiliului local Telciu şi a Carnetelor de muncă .
Ţine evidenţa registrului special de evidenţă a salariaţiilor din cadrul Consiliului local Telciu.
e)asigură, prin afişarea la sediul primăriei şi în alte locuri stabilite de conducere, hotărâri ale
consiliului local comunal, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din
acestea care prezintă interes cetăţenesc;
f)eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii după actele oficiale, la cererea celor
îndreptăţiţi;
g)asigură primirea, înregistrarea şi urmăreşte soluţionarea scrisorilor adresate de cetăţeni şi
comunică răspunsul;
h)organizează activitatea de selecţionare şi păstrare a fondului arhivistic;
i)răspunde de completarea şi păstrarea registrelor agricole, întocmeşte şi transmite raportări
statistice cu privire la datele ce fac obiectul registrului agricol;
j)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanţa datelor înscrise în registre şi
existentul din teren;
k)răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale
necesare activităţii de stare civilă;
l)păstrează registrele cu acte de stare civilă,
m)întocmeşte şi trimite, la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare
civilă;
n)întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea
filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui;
o)întocmeşte şi trimite în termen comunicări de menţiuni la Consiliul l Judeţean şi alte consilii
locale din ţară,













p)urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile,
exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean;
r)înaintează în termen buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica.,Inainteaza lunar la
Directia de evidenta informatizata a persoanei buletinele decedatilor precum si extrasele pentru uzul
organelor de stat de pe certificatele de nastere a nou nascutilor , in luna in curs.
s)copie registrele de stare civilă pierdute sau distruse, după exemplarele existente la Consiliul
judeţean;
t)ţine evidenţa minorilor problemă, a persoanelor handicapate şi alte categorii de persoane ce
necesită ocrotire;
u)întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de autoritate tutelară şi stare civilă;
v)conlucrează cu organele de poliţie în acţiunile de identificare şi ocrotire a minorilor părăsiţi, a
celor ce practică vagabondajul şi comit fapte antisociale şi prezintă propuneri comisiei judeţene pentru
ocrotirea minorilor;
x)întocmeşte dosarele pentru acordarea de ajutoare sociale conform Legii nr. 416/2001;Intocmeste
alocatii complementare si monoparentale de sustinere pentru copiii pina la 18 ani care urmeaza o forma
de invatamint conform Ordonantei de Urgenta nr 105/2003., cu modificarile si compleytarile ulterioare.
Intocmeste alocatii de stat pentru copiii nou nascuti si alocatii de stat .
z)păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare civilă şi autoritate
tutelară.
CAPITOLUL III
Art.11.Compartimentul de amenajare a teritoriului, lucrări publice şi gospodărie comunală este coordonat
de catre viceprimar d-l Peter Dumitru si realizează următoarele atribuţii:














a)asigură elaborarea studiilor şi proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare,
b)urmăreşte realizarea investiţiilor social-culturale şi a lucrărilor publice, rezolvarea problemelor
legate de activitatea energetică şi electrificarea rurală;
c)analizează documentaţiile prezentate, în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţii, conform
competenţei stabilite de Legea nr.50/1991, , modificată şi completată prin Legea nr.453 /2001.
d)urmăreşte protecţia mediului, echiparea tehnico-edilitară şi circulaţia de pe teritoriul
administrativ al comunei,
e)organizează desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea terenurilor şi a lucrărilor de
construcţii;
f)asigură coordonarea activităţii serviciilor publice de gospodărie comunală şi locativă,
g)controlează respectarea disciplinei în construcţii, a respectării documentaţiilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
h)întocmeşte programe anuale şi de perspectivă şi asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de
construire, întreţinere şi modernizare a drumurilor publice de interes local;
i)fundamentează sursele de finanţare pentru toate lucrările de construire, reparare, întreţinere şi
modernizare a drumurilor şi a lucrărilor de artă aferente drumurilor de interes comunal (poduri, podeţe,
diguri şi sisteme de semnalizare);
j)urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice de urbanism, amenajarea teritoriului şi
investiţii, conform competenţelor prevăzute de lege;
k)urmăreşte contractarea şi realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii precum şi recepţionarea pe
teren a lucrărilor respective, prevăzute în programul propriu.
CAPITOLUL IV

Art.12.Compartimentul contabilitate-administrativ are următoarele sarcini:










a)întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi
supuse aprobării consiliului local;
b)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa
cheltuielilor, prezentând periodic informări la conducerea primăriei, privind stadiul realizărilor;
c)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada
execuţiei şi le supune aprobării consiliului local;
d)conduce evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei locale, asistenţa socială, învăţământ,
sănătate, ajutoare sociale, întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seamă trimestriale;
e)răspunde de gestionarea mijloacelor băneşti, de cheltuirea fondurilor, conform prevederilor,
efectuează zilnic controlul operaţiunilor efectuate prin casierie;
f)urmăreşte pe bază de documente operaţiunile ce se efectuează prin bancă;
g)asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul
comunei şi din mijloace extrabugetare cât şi pentru eliberări de materiale;
h)răspunde de efectuarea inventarierii mijloacelor materiale şi băneşti aflate în gestiunea
consiliului ;
i)răspunde de administrarea sediului primăriei şi a utilităţilor din dotare;
CAPITOLUL V ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI
Art.13.Viceprimarul comunei Telciu, domnul Peter Dumitru , este subordonat primarului comunei şi
îndeplineşte următoarele atribuţii;












(1).Indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;
2. Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vinzare
pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate..
3. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotaririi Consiliului local , unde este cazul.
4. Exercita controlul asupra activitatii din tirguri, piete , oboare , locuri si parcuri de distractii si ia
masuri pentru buna functionare a acestora;
5.Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si
domeniului privat al comunei;
6. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru
asigurarea igenizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei precum si pentru decolmatarea vailor
locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari
7. Organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitia autoritatilor
adminstratiei publice centrale rezultatele acestor evidente. .
7. Indeplineste functia de ofiter de statre civila.
8.Indeplineste si alte atributii incredintate de catre primarul comunei Telciu si de catre Consiliul
local Telciu , in conditiile legii.
CAPITOLUL VI
Art.14.Serviciul public pentru silvicultură şi păşuni denumit Ocolul Silvic Comunal Telciu este coordonat
de catre ing. Pupeza Luca si are următoarele atribuţii:



(1)Asigură integritatea fondului forestier aparţinând comunei, pe care-l are în administrare şi
gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestuia.


























(2)Asigură finanţarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi raţionale a fondului forestier al
comunei şi a desfăşurării normale a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege.
(3)Organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl administrează, împotriva tăierilor
ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare,
precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea
tehnică necesară.
(4)Organizează şi execută în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice ale studiilor
sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie
ecologică a pădurilor, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a seminţişurilor şi
plantaţiilor.
(5)Asigură realizarea şi urmărirea, prin sistem informaţional adecvat, a compoziţiilor de
regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate.
(6)Urmăreşte protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii şi altor forme de
degradare şi asigură execuţia lucrărilor de corectare a torenţilor din fondul forestier.
(7)Asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând
acţiunile necesare pentru depozitarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor; în acest sens poate
închiria aeronave utilitare, în scopul utilizării lor pentru combaterea aviochimică, executarea
aerofotogramelor.
(8)Amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează a se recolta anual din pădurile
comunale, destinată agenţilor economici şi populaţiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilite
prin amenajamente silvice.
(9)Exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le
administrează, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului,
declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemănătoare şi ia măsuri pe baza legislaţiei
în vigoare, sancţionând abaterile constatate.
(10)Controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului
forestier, legalitatea circulaţiei acestora şi urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
(11)Asigură valorificarea, în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate pentru
recoltare din pădurile comunale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(12)Execută în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi în lucrări de exploatare a masei
lemnoase din pădurile comunale, în condiţiile legii, în scopul gospodăririi regenerării la timp a arboretelor
şi al evitării declasării lemnului.
(13)Propune realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere,
pentru exploatarea masei lemnoase, mai buna gospodărire a pădurilor, a vânatului pentru turism, în
condiţiile legii.
(14)Execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor pe care le administrează, în
regie proprie sau prin agenţi economici.
(15)Gospodăreşte fondurile de vânătoare şi cele de pescuit din apele pe care le-a dobândit potrivit
legii, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânătoare, prin acţiunile de
selecţie a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului şi zonelor de linişte şi de înmulţire a acestuia, a
repopulării în unele fonduri şi de recoltarea efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire şi
combatere a braconajului.
(16)Administrează şi gospodăreşte arii protejate în condiţiile legii.





























(17)Prelucrează şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, produsele nelemnoase specifice
fondului forestier – fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană, plante medicinale, tehnice,
aromatice şi altele asemenea.
(18)Prestează la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată
(persoane fizice) sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie
forestieră din afara fondului forestier, cum sunt : lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta,
inventarierea masei lemnoase, împăduriri, combaterea dăunătorilor, etc.
(19)Asigură, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor, contra cost,
pe bază de contracte.
(20)Prestează contra cost, servicii, lucrări (şi transporturi) pentru terţi, potrivit obiectului de
activitate.
(21)Realizează întreaga gamă de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării
eficiente a produselor specifice fondului forestier, potrivit legii, cu aprobarea consiliului local.
(22)Stabileşte relaţii în domeniul său de activitate cu regii autonome, societăţi comerciale, precum
şi cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizare în comun de activităţi
productive şi de comercializare , pe baze contractuale, în condiţiile economiei de piaţă, potrivit legii, cu
aprobarea consiliului local.
(23)Prestează servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini, implicaţi în activităţi
aferente obiectului său de activitate, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune.
(24)Propune consiliului local politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi
executare a activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi
analiza execuţiei acestuia, precum şi propune stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii
(25)Stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit.
(26)Iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi
economici şi cu firme din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii.
(27)Urmăreşte aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în scopul
modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor.
(28)Participă cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din ţară şi străinătate,
putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări.
(29)Asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă, ziaristică şi publicitate,
specifică sectorului silvic.
(30)Organizează în condiţiile legii, acţiuni de vânătoare şi pescuit pentru cetăţenii străini, pe
fondurile de vânătoare şi pescuit dobândite potrivit legii, cu acordul consiliului local.
(31)Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute le lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de
vânătoare şi a celor de pescuit.
(32)Desfăşoară activităţi de comerţ cu lemn, alte produse lemnoase şi nelemnoase, participă la
licitaţii pentru masă lemnoasă ale altor unităţi administrativ-teritoriale, desfăşoară alte activităţi
comerciale în condiţii de eficienţă economică.
(33)Aprobă cererile de lemn de foc şi de lucru pentru nevoile populaţiei în limitele stabilite de
consiliul local, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase către populaţie.aprobat prin
Hotarirea Consiliului local nr 31 /2004.
(34)Propune consiliului local realizarea de drumuri noi.
(35)Execută, contra cost, în condiţiile legii, lucrările de regenerare a pădurilor proprietate privată.
(36)Asigură, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţii
proprii prin agenţi economici din ţară şi străinătate.
(37)Ţine evidenţa suprafeţelor pe trupuri de păşune, conform amenajărilor silvo-pastorale.







(38)Stabileşte lucrările care trebuie efectuate în fiecare primăvară din taxa de păşunat sau alte
surse de finanţare şi le propune spre aprobare consiliului local.
(39)Urmăreşte efectuarea lucrărilor contractate şi ţine evidenţa mijloacelor fixe rezultate în urma
acestor lucrări.
(40)Emite autorizaţiile de păşunat.
(42)Stabileşte indicatorii de UMV(unităţi vită mare) pe fiecare trup de păşune.
(43)Verifică şi aplică respectarea legislaţiei în vigoare la instalaţiile de debitare şi prelucrare a
lemnului rotund.
CAPITOLUL VI NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI CONFORM LEGII NR. 7 /2004
Art.15 alin 1. Functionarii publici din cadrul aparatului propriu al Primariei Telciu au urmatoarele
obligatii: sa asigure un serviciu public de calitate , profesionist , prin participarea activă la luarea
deciziilor , precum si de a asigura transparenta administrativa. Să respecte Constitutia , legile tarii , sa
acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale , cu respectarea eticii profesionale.; Să apere in
mod loial prestigiul Primariei Telciu. Sa respecte demnitatea functiei publice deţinute , libertatea opiniilor
si de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.. De a nu aduce atingerea
onoarei , reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul primariei. Sa asigure ocrotirea propietatii publice
si private a statului si a comunei Telciu.
Art 16 alin 2. Functionarii publici din cadrul aparatului propriu al primariei comunei Telciu le sunt
interzise:








a.Să exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea.
b. Să dezvaluie informatii care nu au caracter public;
c. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care
primăria sau consiliul local are calitatea de parte.
d.Să dezvăluie informaţii la care au acces în exercitarea funcţiei publice,
e.Să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice ori de altă natură împotriva
primăriei sau consiliului local
f.Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice. Sa furnizeze sprijin
logistic candidatilor la functii de demnitate publica. Sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu cu
persoane fizice sau juridice care fac donatii sau sponsorizari partidelor politice. Sa afiseze in cadrul
primariei , insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori candidatilor
acestora..
CAPITOLUL VII NORME DE CONDUITA A PERSONALULUI ANGAJATI CU CONTRACT
INDIVIDUAL DE MUNCA-Cf LEGII NR 53/2003
Art 17Angajatii cu contract individual de munca in cadrul relatiilor de munca au urmatoarele obligatii: De
a indeplini atributiile ce le revin conform fisei postului; De a respecta disciplina muncii; De a respecta
prevederile cuprinse in Regulamentul intern precum si in contractul individual de munca; De a fi fideli
fata de primarie si Consiliul local in exercitarea atributiilor de serviciu. De a respecta secretul de serviciu.
CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale
Art.18.Salariaţii primăriei îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de consiliul local , de primarul comunei
precum şi pe cele prevăzute în actele normative în vigoare.

Art.19 Prezentul regulament se aduce la cunostinta salariatilor din aparatul propriu de specialitate din
cadrul Consiliului local Telciu în termen de 10 zile de la adoptare.
Art.20 Evaluarea activităţii salariatilor se face în condiţiile legii.
Art.21.Prezentul Regulament va fi completat şi modificat în funcţie de atribuţiile ce vor rezulta din actele
normative ce vor apare după adoptarea lui.
Art. 22 Atribuţiile fiecărei funcţii din aparatul propriu al Primăriei Telciu sunt cele nominalizate în fişele
posturilor, care fac parte integrantă din prezentul regulament. .
Preşedinte de şedinţă,
Secretar,

