Anexa la H.C.L. nr.............. 06.2021

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

PRIMĂRIEI
ORAȘULUI
BĂILE GOVORA
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CUPRINS:

•

CAPITOLUL I: Dispoziții Generale;

•

CAPITOLUL II: Relații funcționale;

•

CAPITOLUL III: Atribuțiile personalului cu funcții de conducere;

•

CAPITOLUL IV: Sistemul de control intern /managerial din Primăria
Orașului Băile Govora;

•

CAPITOLUL V: Structura organizatorică a Primăriei Orașului Băile
Govora;

•

CAPITOLUL VI: Atribuțiile compartimentelor din Primăria Orașului
Băile Govora;

•

CAPITOLUL VII: Direcția de Evidență a Persoanelor a Orașului Băile
Govora;

•

CAPITOLUL VIII: Relațiile funcționale între compartimentele din
Primăriei Orașului Băile Govora;

•

CAPITOLUL IX: Atribuții comune tuturor compartimentelor; Dispoziții
finale.
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CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Primăria Orașului Băile Govora funcționează în temeiul O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate, eficacitate,
regularitate, eficienţă, necesitate, oportunitate și legalitate.
Art. 2. (1) Primăria Orașului Băile Govora, Județul Vâlcea are sediul în
Orașul Băile Govora, strada Tudor Vladimirescu, nr.75-77, Județul Vâlcea.
(2) Misiunea și scopul Primăriei Orașului Băile Govora rezidă din
soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care
o reprezintă, a treburilor publice, numai în condiţiile legii.
(3) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică coordonează şi
conduce Primăria Orașului Băile Govora şi serviciile publice locale în
condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. În
exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii care devin executorii
după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate, sau după caz la
cunoştinţă publică.
(4) Noua structură organizatorică a Primăriei Orașului Băile Govora un
serviciu de urbanism și amenajarea teritoriului, un serviciu de evidență a persoanelor
și stare civilă coordonate de câte primarul orașului direct sau prin intermediul
viceprimarului orașului, structura de urbanism condusă de arhitectul șef,
Secretarul General al orașului are în subordine compartimente funcționale.
(5) Șeful serviciului se subordonează primarului și viceprimarului.
Aceștia vor transforma programele și strategiile stabilite de autorităţile
administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie
îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin
colaborarea la nivel de servicii şi compartimente.
CAPITOLUL II
RELAȚII FUNCȚIONALE
Art. 3. Principale tipuri de relații și modul de stabilire al acestora se
prezintă astfel:
1. Relații de autoritate ierarhice
a) Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorii de drept ai
acestuia. Primarul poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor
art. 157 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
b) Subordonarea șefului serviciului este subordonat față de Primar și
după caz față de Viceprimar sau față de Secretarul General al
orașului, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a
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dispozițiilor primarului Orașului Băile Govora și a structurii
organizatorice;
c) Subordonarea personalului de execuție față de Secretarul General al
orașului, șeful de serviciu după caz.
2. Delegări de autoritate ierarhică și funcțională
a) Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte
normative Viceprimarului, Secretarul General al orașului, sau
personalului compartimentelor funcționale din Primăria orașului
Băile Govora, în funcție de competențele ce le revin în domeniile
respective, care va exercita atribuțiile acestuia pe durata stabilită și în
limitele mandatului acordat;
b) Delegările de autoritate ierarhică și funcțională, se acordă pe bază de
dispoziție de delegare de competență, emisă de către șeful ierarhic,
potrivit principiului delegării de autoritate și al descentralizării
nivelurilor ierarhice de adoptare a deciziilor;
c) Pentru perioadele în care, din diferite motive, conducătorii
structurilor de specialitate subordonate Primarului orașului Băile
Govora, deleagă autoritatea unui subordonat, astfel încât să fie
respectat principiul de management privind asigurarea permanentei
conduceri;
d) Persoanele care ocupă funcții de conducere din cadrul serviciilor care
din diverse motive nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care
le dețin, în baza aprobării prealabile a șefului ierarhic, deleagă
autoritatea unui subordonat, astfel încât să fie respectat principiul de
management privind asigurarea permanentei conduceri.
e) Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi
delegate de către Primar, Viceprimarului, sau altui funcţionar public
din Primărie cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.
3. Relații de cooperare/colaborare
a) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a
Primăriei și instituțiile și serviciile publice de interes local ale
orașului, compartimentele din structura organizatorică (sau
compartimentele de specialitate ale acestora), sau între Primarul,
Secretarul General al Orașului și Consiliul Local al Orașului;
b) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a
Primăriei și compartimentele similare ale administrației locale.
Aceste relații de cooperare cu terții se stabilesc numai în limitele
atribuțiilor.
4. Relații de reprezentare: În limitele legislației în vigoare și a
mandatului acordat de primarul orașului Băile Govora (prin dispoziție),
Secretarul General al orașului, Viceprimarul sau personalul compartimentelor
din structura organizatorică reprezintă Primăria Orașului Băile Govora în
relațiile cu celelalte structuri ale administrației locale.
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CAPITOLUL III
Atribuțiile personalului numit/încadrat pe funcții publice de conducere
Art. 4. Personalul cu funcții de conducere din Primărie coordonează
întreaga structură organizatorică și funcțională, conform prezentului
Regulament.
Art. 5. Personalul numit /încadrat în funcţii publice de conducere are
obligaţia să întocmească rapoartele de specialitate pentru fundamentarea
legalităţii şi oportunității proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al
Orașului Băile Govora şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în
limitele de competenţă. Proiectele de hotărâri iniţiate, vor fi prezentate
Secretarul General al orașului, însoţite de documentaţia aferentă, în vederea
emiterii avizului de legalitate.
Art. 6. Personalul cu funcţia de Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile,
programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată
atribuţii, sarcini, obiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune.
Art. 7. Personalul cu funcţia de Arhitect Şef are atribuţia de a organiza
datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora în cadrul structurilor conduse şi
în afara lor.
Art. 8. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere face propuneri
şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din
subordine.
Art. 9. Personalul numit/încadrat în funcţii publice de conducere are
obligaţia de a modifica, completa după caz în termen de 30 de zile de la
aprobarea prezentului R.O.F., atribuţiile exprese în fişele de post potrivit
structurii pe care o coordonează. Personalul din subordine va fi permanent
evaluat în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative
sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor. Se va asigura
cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică
locală.
Art. 10. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere acordă viza
“bun de plată” pe facturile furnizorilor de bunuri /servicii/lucrării specifice
domeniului de activitate.
Art. 11. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere întocmeşte
anual necesarul de cheltuieli pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
structurii pe care o conduce în vederea includerii acestora în Bugetul de
venituri şi cheltuieli al Orașului Băile Govora pe care îl transmite
Compartimentului Contabilitate și Achiziții Publice.
Art. 12. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere are obligaţia
să soluţioneze în termenul legal şi în limita competenţelor ce le revine prin
prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi alte sarcini, potrivit
dispoziţiilor conducerii instituţiei.
Pagina 5 / 66

Art. 13. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere răspunde
legal, penal, contravențional şi administrativ, de la caz la caz, pentru
neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru orice abateri de la
etică și deontologia profesională.
Art. 14. Personalul care efectuează activități de secretariat,
administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, este
angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții
nu au calitate de funcționar public și li se aplică legislația muncii.
Art. 15. Dispozițiile prezentului Regulament de Organizare şi
Funcţionare se aplică funcționarilor publici și personalului încadrat cu contract
individual de muncă, din cadrul Primăriei orașului Băile Govora.
CAPITOLUL IV
Sistemul de control intern /managerial din Primăria Orașului Băile Govora
Art. 16. Sistemul de control intern /managerial
(1) Controlul intern /managerial reprezintă ansamblul formelor de
control exercitate la nivelul Primăriei inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale,
în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, de regularitate,
de legalitate eficient și eficace; acestea includ de asemenea structurile
organizatorice, metodele și procedurile, respectiv sintagma “control intern
managerial’’ subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru
tinerea sub control a proceselor interne desfășurate pentru realizarea
obiectivelor generale si specifice.
(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern /managerial
al Primăriei Orașului Băile Govora este elaborat în conformitate cu prevederile
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Art. 17. Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern /managerial
(1) Obiectivele generale ale controlului intern /managerial la nivelul
Primăriei orașului Băile Govora sunt:
a) realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic,
eficace şi eficient;
b) conformitate cu legile, normele, standardele şi reglementările în vigoare;
c) dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare şi difuzare
a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere;
d) protejarea fondurilor publice
(2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din
cadrul Primăriei orașului Băile Govora sunt următoarele:
a) Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la
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nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi
utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.
b) Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea
resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului,
erorilor sau fraudelor.
c) Îmbunătățirea comunicării între structurile Primăriei orașului Băile
Govora, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără
distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în
activitatea de prevenire şi control intern.
d) Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de
performanţă și calitate pentru fiecare activitate, în scopul utilizării
acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective,
privind valorificarea resurselor alocate.
Art. 18. Implementarea Sistemului de control intern /managerial
(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura Primăriei
Orașului Băile Govora se organizează şi se desfăşoară cu respectarea tuturor
măsurilor, procedurilor şi structurilor stabilite pentru implementarea
Sistemului de control intern /managerial şi a implementării Standardelor de
control intern /managerial.
(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern /managerial
este sarcină de serviciu pentru tot personalul implicat şi cade în sarcina
Comisiei de monitorizare, a conducătorilor de compartimente implementarea
şi respectarea acestuia.
(3) Toate documentele elaborate de către structurile din cadrul
primăriei uvizate de catre Comisia de monitorizare şi aprobate de către
primarul orasului privind implementarea Sistemului de control intern
/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
Art. 19. Procedurile operaţionale
(1) Toate activităţile din compartimentele Primăriei orașului Băile
Govora se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează şi se
evaluează pe baza Procedurilor operaţionale, elaborate și descrise detailat
pentru fiecare operațiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se
eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit prin dispoziţia primarului,
care fac parte integrantă din documentele Sistemului de control intern
/managerial.
(2) Procedurile operaţionale pentru fiecare activitate specifică se
elaborează de fiecare compartiment în parte, se avizează de Comisia de
monitorizare şi se aprobă prin dispoziţia primarului și se actualizează
permanent în funcţie de modificările intervenite în actele normative/structura
organizatorică şi completează de drept prevederile prezentului Regulament.
Art. 20. Procedurile de lucru – operaţionale sau de sistem - stabilesc
modalitatea prin care mai multe compartimente din cadrul Primăriei Orașului
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Băile Govora conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite
sarcini. Procedurile de lucru stabilesc reguli de funcţionare care trebuie
respectate întocmai de către toţi salariaţii pentru a asigura implementarea şi
respectarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de control
intern /managerial pentru buna funcţionare a autorității.
CAPITOLUL V
Structura organizatorică a Primăriei
Art. 21. (1) Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale conform
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primarul
beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce.
(2) Structura organizatorică este stabilită prin organigrama și statul de
funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile
administraţiei publice locale prevăzute în Constituţie, legi, ordonanţe, hotărâri
ale Guvernului, ordine ale conducătorilor administraţiei publice centrale,
hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Băile Govora şi dispoziţii ale
Primarului, şi este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual.
Art. 22. Conform prevederilor legale, Primarul coordonează,
supraveghează şi controlează activitatea viceprimarului, serviciilor și
compartimentelor din cadrul Primăriei Orașului Băile Govora precum și a
activităților din subordinea Consiliului Local al Orașului Băile Govora.
Art. 23. Viceprimarul coordonează, îndrumă şi controlează, structurile
Primăriei Orașului Băile Govora, conform delegării de competență.
Art. 24. (1) Secretarul General al Orașului coordonează, îndrumă şi
controlează, activitatea: Compartimentului Juridic, Informare, Relații Publice
și Registrul Agricol, colaborează cu primarul și cu consiliul local în vederea
respectării legii și legalității actelor emise sau adoptate în condițiile legii.
(2) În perioadele în care este absent din instituţie, în condiţiile legii,
deleagă executarea atribuţiilor funcţionale, înlocuitorului legal al acestuia,
respectiv compartimentului juridic.
Art. 25. Primăria Orașului Băile Govora are următoarea structură
organizatorică:
PRIMAR
CABINET PRIMAR
CONTABILITATE 1
CONTABILITATE 2
CONTABILITATE 3
RESURSE UMANE
AUDIT INTERN
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VICEPRIMAR
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, CONTROL
COMERCIAL, TRANSPORT PUBLIC LOCAL 1
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, CONTROL
COMERCIAL, TRANSPORT PUBLIC LOCAL 2
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
COMPARTIMENT JURIDIC, INFORMARE, RELAȚII PUBLICE
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL
ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
ȘI PRIVAT
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
COMPARTIMENT SECRETARIAT
COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC
ȘOFER
ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR

CAPITOLUL VI
Atribuțiile compartimentelor
Art.26. (1) CABINETUL PRIMARULUI este un compartiment funcțional
din cadrul structurii organizatorice al Primăriei Orașului Băile Govora, subordonat
direct Primarului Orașului Băile Govora, se subordonează direct Primarului
Orașului Băile Govora.
(2) Misiunea şi scopul: personal contractual care îndeplinește sarcini și
atribuții delegate numai de către primar.
(3) Atribuții specifice consilier:
1. asigură înregistrarea, repartizarea şi urmărește rezolvarea
corespondenţei adresate direct Primarului Orașului Băile Govora din
partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi altor instituţii;
2. urmărește soluționarea şi prezintă documentele la termen de către
compartimentele din cadrul Primăriei Orașului Băile Govora;
3. furnizează, la solicitarea Primarului Orașului Băile Govora, date şi
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informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea
obiectivelor instituţiei;
4. întocmește note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii,
ministere, Guvern etc., la cererea Primarului Orașului Băile Govora;
5. gestionează agenda de lucru și organizează întâlnirile Primarului
Orașului Băile Govora;
6. asigură activitățile de protocol;
7. înregistrează într-un registru special dispozițiile emise de Primarul
Orașului Băile Govora și asigură arhivarea acestora potrivit
procedurii operaţionale aprobate.
8. înregistrează într-un registru special hotărârile adoptate de către
consiliul local al Orașului Băile Govora și asigură arhivarea acestora
potrivit procedurii operaţionale aprobate.
9. consiliază Primarul Orașului Băile Govora pe probleme specifice;
10. Informează primarul de problemele cetăţenilor.
11. Întocmeşte informări, pe diverse domenii, pentru primar;
12. Rezolvă unele cazuri concrete în urma audienţelor şi în urma întâlnirilor
primarului cu cetăţenii, privind partea de impozitare;
13. în baza dispozitiei de atributii întocmită de primar realizează toate
activităţile cuprinse în aceasta;
14. Primeste si verifica declaratiile de impunere privind materia impozabila,
corecteaza erorile privind calculul impozitului si stabileste din oficiu
obligatiile fiscale, conform documentelor existente in dosarul fiscal al
contribuabililor;
15. Intocmeste si elibereaza la cerere certificatele de rol fiscal pentru
solicitanti persoane fizice si juridice;
16. Efectueaza operatiuni de actualizare a datelor existente aferente unui
contribuabil, in baza documentelor justificative prezentate;
17. Pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;
18. Confirma debitele transmise de catre alte organe fiscale;
19. Intocmeste situatiile centralizatoare privind debitele si incasarile
impozitelor, taxelor, amenzilor si a altor venituri la bugetul local si
transmite situatiile comp.Contabilitate si sefului ierarhic superior,
respectiv viceprimarului;
20. Intocmeste si urmăreşte lista de rămăşiţă si de suprasolviri pe feluri de
impozite si taxe locale, comparand cu comp.Contabilitate, rezultatele
obtinute;
21. Colaboreaza cu organele de control, intocmeste situatii fiscale solicitate
de acestea ;
22. privind stabilirea, incasarea, urmarirea si executarea creantelor
bugetului local, raspunde de modul de implementare a masurilor trasate
pentru respectarea recomandarilor din actele de control ale controlorilor
Camerei de conturi, audit public intern, alte organe de control;
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23. Intocmeste adrese de raspuns la adresele primite de la alte organe sau
servicii descentralizate: lichidatori, politie, parchet, experti, executori
jedecatoresti, notari publici, instante;
24. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele
locale referitoare la persoanele fizice şi juridice ;
25. - Intocmeste referate de restituire pentru sumele reprezentand impozite
si taxe locale aflate in evidenta compartimentului, achitate si nedatorate
de catre persoanele fizice;
26. -Participa efectiv la efectuarea procedurii de executare silita a
debitorilor care nu isi achita obligatiile bugetare in termen
legal,intocmeste titlurile executorii si somatiile in termen, transmitandule cu confirmare de primire debitorilor,iar in cazul in care dupa expirarea
termenului de 15 zile de la data comunicarii somatiei nu sunt facute
platile,va intocmi documentele necesare pentru realizarea celorlalte
modalitati de executare silita, prevazute de Legea nr.207/2015,
modificata;
27. - Intocmeste si comunica adrese cu privire la infiintarea respectiv
sistarea popririi catre banci;
28. - Inainteaza secretarului oraşului sau juristului dosarele şi cazurile cu
probleme de natură litigioase care intră în competenţa de lucru a
acestuia;
29. - Inventariază anual documentaţia şi o predă la arhiva Primăriei,
conform legislaţiei în vigoare;
30. - În situaţia în care se afla în concedii, libere sau alte asemenea, sarcinile
şi atribuţiile sale
31. sunt preluate de către colega/colegul de compartiment;
32. -Pastreaza secretul de seviciu si de stat, asigurand securitatea
documentelor si
33. confidentialitatea datelor;
34. -Îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin orice act normativ,
hotărâri ale
35. Consiliului Local, ori dispoziţii ale primarului sau ale celorlalte organe
ierarhic superioare în domeniul său de activitate.
36. semnalează Primarului Orașului Băile Govora orice probleme deosebite
legate de activitatea instituției, despre care ia cunoștință în timpul
îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aceasta nu vizează
direct domeniul în care are responsabilități și atribuții;
37. 36. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.600/2018, privind codul controlului intern/managerial al entității
publice ;
38. 37. Cunoaște și respectă prevederile Constituției României, Codului
Civil, Codului Administrativ, Legislația Muncii, Regulamentul de
Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare din
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cadrul instituției ;
39. 38. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a
incendiilor ;
Art. 27. COMPARTIMENT CONTABILITATE 1. subordonat direct
Primarului Orașului Băile Govora ;
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care întocmește bugetul
local de venituri și cheltuieli, situațiile economico-financiare trimestriale și
anuale, ține evidența sintetică a veniturilor, ține evidența analitică a cheltuielilor,
ține evidența sintetică a cheltuielilor.
(2).Atribuții specifice consilier:
1. Întocmește referate sau note de fundamentare, la proiectele de hotărâri și la
referatele de necesitate ale primarului privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli, pe baza propunerilor compartimentelor de resort ;
2. Întocmește referate sau note de fundamentare, la proiectele de hotărâri și
la referatele de necesitate ale primarului privind aprobarea rectificărilor bugetului
local de venituri și cheltuieli, pe baza propunerilor compartimentelor de resort ;
3. Întocmește bugetul local de venituri și cheltuieli sau rectificările
bugetului local de venituri și cheltuieli, împreună cu ordonatorul principal de
credite ;
4. Transmite în formatul solicitat către instituțiile abilitate, în termenul legal
bugetul local de venituri și cheltuieli, rectificările bugetului local de venituri și
cheltuieli, precum și situațiile financiare impuse de lege lunar, trimestrial sau
anual, după caz ;
5. Urmărește execuția bugetului local de venituri și cheltuieli în scopul
angajării cheltuielilor, în limita creditelor aprobate ;
6. Organizează contabilitatea analitică și sintetică a cheltuielilor și cea
sintetică de venituri la bugetul local ;
7. Întocmește și gestionează circulația documentelor justificative care stau
la baza înregistrărilor contabile ;
8. Păstrează documentele justificative care stau la baza înregistrărilor
contabile;
9. Întocmește notele contabile pentru veniturile și cheltuielile bugetului
local ;
10. Desemnează gestionarii, constituie garanții, stabilește obligațiile și
răspunderile gestionarilor cu respectarea legislației specifice ;
11. Ține evidența tuturor gestionarilor conform legislației specifice ;
12. Face referate cu propuneri scrise în vederea întocmirii proiectului anual
de buget local ;
13. Face referate cu propuneri scrise în scopul întocmirii programului anual
de achiziții publice ;
14. Vizează planul anual de achiziții publice ;
15. Efectuează înregistrarea angajamentelor legale și bugetare în sistemul
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de control al angajamentelor, în sistemul operațional FOREXEBUG ;
16. Întocmește conform anexei B la Dispoziția nr.127/2004, propunerile de
angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare și a ordonanțărilor de plată;
17. Efectuează lichidarea cheltuielilor și plata acestora, conform legislației
în vigoare ;
18. Înregistrează, după avizare, angajamentele bugetare individuale sau
globale în evidența cheltuielilor angajate ;
19. Verifică toate documentele justificative în concordanță cu legislația
specifică ;
20. Confirmă pe propria răspundere realizarea verificării documentelor
justificative ;
21. Efectuează lichidarea cheltuielilor conform documentelor justificative
verificate anterior ;
22. Efectuează plata cheltuielilor, numai după ce sunt îndeplinite toate
condițiile cumulative impuse de Ordinul nr.1792/2003, cu modificările și
completările ulterioare ;
23. Refuză efectuarea plății cheltuielilor în cazurile prevăzute de legislația
specifică în vigoare ;
24. Ține evidența angajamentelor bugetare și legale ;
25. Întocmește registrele de contabilitate obligatorii, conform legislației în
vigoare ;
26. Organizează efectuarea în termenul legal a inventarierii patrimoniului
orașului în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
27. Efectuează confruntarea dintre raportul de gestiune și valoarea totală a
inventarului faptic ;
28. Înregistrează rezultatele operațiunilor de inventariere conform normelor
impuse de legea specială ;
29. Participă la cursurile de pregătire profesională în domeniul economicofinanciar ;
30. Coordonează activitatea de implementare a Sistemului de control intern
managerial din cadrul primăriei orașului ;
31. Redactează referate care stau la baza dispozițiilor primarului și
redactează proiectele de dispoziții aferente ;
32. Respectă legislația și Dispoziția privind documentele clasificate ;
33. Păstrează confidențialitatea datelor ;
34. Întocmește referate de necesitate în cursul anului și lunar privind
achizițiile publice ;
35. Face propuneri justificate și motivate în fapt și în drept pentru
întocmirea proiectului de buget și a programului anual de achiziții publice ;
36. Redactează referate, note de fundamentare și proiecte de dispoziții în
domeniul său de activitate ;
37. Întocmește rapoarte statistice și situații statistice specifice
compartimentului contabilitate ;
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38. Gestionează programul informatic la nivelul compartimentului
contabilitate, însușindu-și modul de folosire a echipamentului informatic din
dotare și asigurând întreținerea zilnică a acestuia ;
39. Păstrează secretul de stat, de servici ;
40. Promovează în activitate eficiența, eficacitatea, calitatea, rentabilitatea
și legalitatea ;
41. Analizează, verifică și-și însușește zilnic legislația în domeniul său de
activitate prin programul informatic ;
42. Face parte din cadrul comisiilor de concursuri sau de examinare ;
43. Face parte din cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor ;
44. Face parte din cadrul unor comisii ce funcționează pe baza dispoziției
emisă de către primarul orașului ;
45. Preia toate sarcinile și atribuțiile colegei de birou de la compartimentul
contabilitate în situația în care acesta se află în concedii sau libere ;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele create la
arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele
și procedurile specifice de arhivare ;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.600/2018, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Constituției României, Codului Civil,
Codului Administrativ, Legislația Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și
Regulamentul de Organizare și Funcționare din cadrul instituției ;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor ;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.28. COMPARTIMENT CONTABILITATE 2, subordonat direct
Primarului Orașului Băile Govora ;
(1) . Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură
înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor financiar
contabile, răspunde de evidența contabilă analitică a materialelor,
imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de inventar pentru
toate gestiunile.
(2) Atribuții specifice consilier:
1. Gestionează evidența contabilă analitică a materialelor, imobilizărilor
corporale și necorporale, obiectelor de inventar pentru toate gestiunile din cadrul
primăriei și activităților subordonate;
2. Efectuează punctajul periodic, lunar asupra gestiunilor în vederea
asigurării integrității patrimoniului;
3. Întocmește procesul – verbal de verificare, pe care-l depune în copie la
dosarele balanțelor de verificare pe fiecare lună în parte ;
4. Introduce în programul de contabilitate facturile sau alte documente
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primite de la diverși furnizori;
5. Efectuează lunar inventarul facturilor din cadrul evidenței contabile;
6. Utilizează sistemele informatice de prelucrare automată a datelor cu
respectarea normelor, principiilor, termenelor și procedurilor contabile, stocând,
arhivând și păstrând datele contabile pe suporți tehnici magnetici și de hârtie;
7. Gestionează exactitatea și realitatea datelor contabile pe care le transmite
pentru prelucrare, sesizând operativ ordonatorul principal de credite în scris
asupra problemelor și anomaliilor apărute;
8. Verifică lunar modul de întocmire și de evidență a FAZ-urilor precum și
a consumurilor de carburanți, piese auto pe autovehicule, rulajul anvelopelor,
urmărește consumul normat și efectiv de carburanți, lubrefianți, kilometrii
parcurși, întocmind în acest sens proces-verbal de verificare;
9. Ține evidența activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe pe grupe,
subgrupe, clase și subclase, potrivit catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.2139/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. Înregistrează în contabilitate intrările de active fixe corporale, în funcție
de modul de intrare al acestora, de apartenența la domeniul public sau privat al
orașului, precum și de faptul dacă sunt sau nu amortizabile;
11. Ține evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului;
12. Ține evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului;
13. Primește și verifică conformitatea documentelor privind recepția,
mișcarea și darea în gestiune a mijloacelor fixe;
14. Acordă numărul de inventar la înregistrarea mijloacelor fixe;
15. Înscrie numărul de inventar pe actul de recepție la înregistrarea
mijloacelor fixe;
16. Înregistrează mijlocul fix în registrul numerelor de inventar, cod 14-21 ( locul de folosință se completează cu creionul ) și fișa mijlocului fix, cod 14-22;
17. Ține evidența activelor fixe corporale în curs de execuție, care nu au
parcurs toate etapele procesului de producție până la finele perioadei și care se
recunosc în contabilitate la nivelul costului de producție determinat până la acea
dată, fiind recunoscute ca active fixe corporale în momentul finalizării investiției
și punerii lor în funcțiune, respectiv în momentul efectuării recepției;
18. Înregistrează corect în gestiune mijloacele fixe și mijloacele de inventar
din cadrul orașului;
19. Pune la dispoziția comisiilor de inventariere anuale sau periodice datele
necesare efectuării inventarierii, comparând rezultatele inventarierii faptice cu
cele scriptice din evidența contabilă;
20. Valorifică și înregistrează rezultatul inventarierii, conform proceselor –
verbale întocmite de către comisiile de inventariere;
21. Gestionează recuperarea eventualelor pagube constatate conform
proceselor verbale de constatare și inventariere;
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22. Analizează și propune ordonatorului principal de credite emiterea
dispoziției sau adoptarea hotărârii privind bunurile propuse a fi scoase din
funcțiune, clasate, declasate, conform propunerilor făcute;
23. Întocmește lunar până la data de 05 a fiecărei luni balanța analitică a
materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, etc...;
24. Întocmește lunar până la data de 05 a fiecărei luni situația stocurilor de
materiale, carburanți, combustibili, mijloace fixe, obiecte de inventar;
25. Efectuează punctajul lunar cu gestionarii stabiliți;
26. Verifică documentele privind mișcarea între gestiuni a obiectelor de
inventar a mijloacelor fixe și a materialelor;
27. Face propuneri scrise către ordonatorul principal de credite privind
diferențele constatate în gestiuni;
28. Întocmește necesarul de credite bugetare până la data de 20 ale fiecărei
luni pentru cheltuielile necesare lunii următoare în concordanță cu bugetul local
de venituri și cheltuieli;
29. Efectuează lunar controlul inopinat al casieriei din cadrul primăriei;
30. Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale și anuale;
31. Participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar –
contabil;
32. Participă la efectuarea operațiunilor de inventariere a patrimoniului;
33. Urmărește modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
34. Întocmește referate de necesitate în cursul anului și lunar privind
achizițiile publice;
35. Face propuneri justificate și motivate în fapt și în drept pentru
întocmirea proiectului de buget și a programului anual de achiziții publice;
36. Redactează referate și note de fundamentare în domeniul său de
activitate;
37. Întocmește rapoarte statistice și situații statistice specifice
compartimentului contabilitate;
38. Gestionează programul informatic la nivelul compartimentului
contabilitate, însușindu-și modul de folosire a echipamentului informatic din
dotare și asigurând întreținerea zilnică a acestuia;
39. Păstrează secretul de stat, de serviciu, documentele clasificate și
confidențialitatea datelor;
40. Promovează în activitate eficiența, eficacitatea, calitatea, rentabilitatea
și legalitatea;
41. Analizează, verifică și-și însușește zilnic legislația în domeniul său de
activitate prin programul informatic;
42. Participă la cursuri de perfecționare profesională în domeniu;
43. Face parte din cadrul comisiilor de concursuri sau de examinare ori din
cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor;
44. Face parte din cadrul unor comisii ce funcționează pe baza dispoziției
emisă de către primarul orașului;
Pagina 16 / 66

45. Preia toate sarcinile și atribuțiile de la compartimentul contabilitate în
situația în care titularul se află în concedii medicale sau de odihnă;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele create la
arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele
și procedurile specifice de arhivare;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.600/2018, privind codul controlului intern/managerial al entității publice;
48. Cunoaște și respectă prevederile Constituția României, Codul Civil,
Codului Administrativ, Legislația Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și
Regulamentul de Organizare și Funcționare din cadrul instituției;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și
irevocabile, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte
prevederi stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.29. COMPARTIMENT CONTABILITATE 3, subordonat direct
Primarului Orașului Băile Govora ;
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care urmarirește și
încasează impozitele, taxele locale, amenzile contravenționale si a altor venituri
locale.
(2). Atribuții specifice referent:
1.Preia la inchiderea fiecarui an fiscal,de la compartimentul impozite și taxe
locale lista de ramasita si suprasolviri ;
2.Preia la inceputul anului lista soldurilor, debitele curente privind impozitele
si taxele locale si alte venituri ;
3.Se preocupa permanent de incasarea la timp a impozitelor si taxelor locale
de la persoanele fizice si juridice urmarind fiecare contribuabil in parte pina la
lichidarea debitului;
4.Se deplaseaza zilnic in teren pentru incasarea impozitelor pe baza unui
grafic aprobat de conducere, saptamanal intocmeste si prezinta primarului situatia
incasarilor ;
5.Inaintea terminarii programului se ocupa de preluarea sumelor incasate de
Doamna Alexie Maria pe baza de semnatura, in vederea intocmirii registrului de
casa;
6.Intocmeste borderoul desfasurator al incasarilor zilnice pe baza chitantelor
emise,pe surse de venituri;
7.Intocmeste zilnic foile de varsamint pe conturile corespunzatoare pentru
depunerea numerarului la Trezorerie si are obligatia ca la sfirsit de an fiscal soldul
de casa sa fie “zero”;
8. Intocmeste zilnic, registrul de casa pe care il preda odata cu documentele
anexate, d-nei Radut- Fota Mihaela, pentru verificare si inregistrare pe baza de
semnatura, respectind Regulamentul operatiunilor de casa aprobat pron Decretul
nr.209/176, completat cu prevederile HGR nr.269/1991;
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9.Raspunde de pastrarea in bune conditii si sub cheie in casa de bani, in
deplina securitate a numerarului incasat de la contribuabili persoane fizice,
persoane juridice etc, cat si a numerarului ridicat pentru efectuarea unor plati, etc.,
precum si a documentelor justificative, pina la predarea lor sub semnatura;
10.Pentru plata integrala a impozitelor pe cladiri, teren si T.M.T de la
persoane fizice, aplica procentele de acordare a bonificatiei in conformitate cu
prevederile legale, iar pentru neplata la termen a acestora are obligatia calcularii
si incasarii majorarilor de intirziere in cuantumurile pevazute de lege in colaborare
cu comp.I.T.L ;
11. Inmineaza instiintarile de plata contribuabililor, persoane fizice si
juridice, primite de la comp.ITL, solicitind semnatura acestora de primire;
12. Participa la inventarierea anuala a materiei impozabile, in vederea
fundamentarii veniturilor cuprinse in proiectul de buget ;
13.Urmareste lista de ramasita si participa la aplicarea masurilor prevazute
de Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completariler ulterioare, privind
stingerea creantelor fiscale prin executare silita ;
14.Cu ocazia deplasarilor in teren, in cazul in care constata declararea
incompleta a masei impozabile de catre contribuabilii persoane fizice sesizeaza
comp.ITL, pentru luarea masurilor in acest sens;
15.
Respecta Regulamentul de organizare si functionare a pietii
agroalimentare;
16. Pune la dispozitia comerciantilor cintare, halate, pe baza de taxe si tarife
aprobate de Consiliul Local, aplicand taxele locale la piata si in locurile autorizate
prin HCL, atit in zilele lucratoare, cit si cele nelucratoare, respectiv duminica, le
incaseaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare aprobate de CL pe
baza de bilete de t axare, vizate de Contabilitate;
17. Ia masuri pentru ridicarea gunoiului, maturarea pietii ori de cite ori este
nevoie, solicitind sprijinul SC. URBAN SA pe baza de grafic;
18. Gestioneaza bunurile activitatii,,Autoritati Executive’’, chitantierele,alte
documente cu regim special si mijloacele banesti ale Primariei, raspunde de
integritatea lor, material, disciplinar si penal pentru acestea, fiind obligat sa
constituie garantie materiala conform Legii 22/11969;
19. Intocmeste propunerile privind necesarul de achizitii publice pentru
intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
20. Participa la cursurile de perfectionare in domeniul sau de activitate ;
21. Inventariaza anual documentatia si o depune, conform legislatiei in
vigoare,la arhiva Primariei ;
23. Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea datelor;
24. Executa si alte atributiuni prevazute de legi, ordonante,dispozitii ale
Primarului, care au legatura cu specialitatea in care-si desfasoara activitatea ;
25. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
26. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
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Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
27. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor ;
Art.29. COMPARTIMENT RESURSE UMANE subordonat direct
Primarului Orașului Băile Govora ;
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură
gestionarea resurselor umane, salarizarea personalului.
(2). Atribuții specifice consilier:
1. Organizează și realizează gestiunea și administrarea curentă a
compartimentului resurse umane, a funcțiilor publice și a posturilor contractuale,
conform legislației specifice ;
2. Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, conform
formatelor standard de raportare, prevăzute de anexele 1 și 2, din Hotărârea
Guvernului nr.553/2009, pe care le înaintează în termen către A.N.F.P. ;
3. Comunică în termenul legal pe portalul de management al A.N.A.F.-ului
informațiile conforme H.G. nr.553/2009 ;
4. Anual întocmește lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice,
pe care-l transmite către A.N.F.P. spre avizare ;
5. Întocmește raportul de specialitate privind planul ocupare a funcțiilor
publice în vederea aprobării acestuia de către consiliul local la propunerea și
inițiativa primarului orașului ;
6. Redactează documentația necesară avizării funcțiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prezentând-o primarului orașului ;
7. Redactează documentația privind obținerea avizului pentru ocuparea
posturilor unice vacante, conform legislației în vigoare ;
8. Redactează referate de specialitate la referatele de aprobare ale
primarului în vederea adoptării ulterioare a hotărârilor de consiliu local privind
organigrama, statul de funcții și a numărului de personal al aparatului de
specialitate al primarului și a celorlalte activități aflate în subordinea primarului
și consiliului local ;
9. Propune modificarea fișelor posturilor pentru funcționarii publici și
pentru personalul contractual redactându-le în forma finală la indicațiile
conducătorilor primăriei orașului ;
10. Păstrează fișele posturilor la dosarele personale pentru fiecare
funcționar public și pentru fiecare personal contractual, conform legislației în
vigoare ;
11. Redactează și înaintează anual personalului de conducere, conform
organigramei, formatul standard al raportului de evaluare a performanțelor
individuale ale funcționarilor publici și pe cele ale personalului contractual,
asigurând asistența de specialitate evaluatorilor ;
12. Ține legătura permanent cu îndrumătorii funcționarilor publici
debutanți ajutându-i în îndeplinirea sarcinilor lor specifice ;
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13. Preia toate documentele impuse de legislația în domeniu de la
îndrumători și de la debutanți la sfârșitul perioadei de stagiu, elaborând împreună
cu îndrumătorii programul de desfășurare al perioadei de stagiu al funcționarului
public debutant ;
14. Întocmește, actualizează, modifică, completează, rectifică, păstrează și
ține evidența dosarelor profesionale pentru toți funcționarii publici de conducere
și de execuție și pentru tot personalul contractual conform legislației specifice în
vigoare ;
15. Ține cont la zi de toate modificările legislative în vigoare prin
intermediul programului legislativ, ce vizează compartimentul resurse umane și
în raport de sarcinile și atribuțiile postului ;
16. Stabilește cheltuielile de personal pentru bugetul local pe activități în
parte prezentându-le primarului orașului ;
17. Întocmește și redactează, anual sau ori de câte ori starea de fapt sau de
drept o impune, statele de funcții nominale pentru toate activitățile din cadrul
autorităților locale ale orașului, statele de plată lunare, înaintând fluturașii de
salarii și indemnizații persoanelor îndreptățite, publicând salariile și
indemnizațiile din cadrul autorității locale pe site-ul primăriei în termenul și
procedura impusă de legea specială ;
18. Completează pe bază de documente justificative fișele fiscale 1(FF1)
și fișele fiscale 2(FF2) ;
19. Asigură planificarea concediilor de odihnă din luna decembrie pentru
anul viitor, asigurând planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pentru anul
în curs în baza solicitărilor funcționarilor publici și a personalului contractual,
conform prevederilor legale în vigoare, urmărind realizarea concediilor de odihnă,
conform cererilor aprobate ;
20. Întocmește referate de necesitate anuale și lunare pentru buna
funcționare a compartimentului resurse umane ;
21. Întocmește toate rapoartele statistice impuse de lege și solicitate de
instituțiile statului ;
22. Eliberează adeverințe la solicitarea persoanelor fizice îndreptățite,
respectiv la cererea funcționarilor publici sau la cererea personalului contractual;
23. Rezolvă în termenul legal toată corespondența ce ține de
compartimentul resurse umane ;
24. Redactează și gestionează declarațiile de avere pentru aleșii locali și
pentru funcționarii publici de conducere și de execuție conform legislației în
vigoare ;
25. Redactează și gestionează declarațiile de interese pentru aleșii locali și
pentru funcționarii publici de conducere și de execuție conform legislației în
vigoare;
26. Întocmește, reactualizează și transmite on-line la I.T.M. Vâlcea,
registrul general de evidență al salariaților conform Hotărârii de Guvern
nr.500/2011 ;
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27. Întocmește semestrial machetele privind structura funcțiilor publice și
a fondului de salarii conform Hotărârii de Guvern nr.186/1995 și le înaintează
către D.G.F.P.S. Vâlcea, Serviciul Buget și situația numărului de posturi ocupate
și o înaintează D.G.F.P.S. Vâlcea, Biroul Salarizare – Organizare ;
28. Întocmește și transmite lunar, pe cale electronică declarația privind
obligațiile lunară de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate Declarația 112, conform legislației în
vigoare ;
29. Înștiințează organizarea concursului de recrutare a funcțiilor publice în
termenul și în procedura impusă de lege A.N.F.P. ;
30. Pregătește bibliografia și tematica de concurs pentru funcționarii publici
și personalul contractual înaintând-o conducătorului unității pentru aprobare ;
31. Propune prin referate constituirea comisiei de concurs și comisiei de
soluționare a contestației, nominal pentru membrii componenți ;
32. Întocmește și publică concursul în termenul și conform procedurii
impuse de legislația specifică în vigoare ;
33. Este persoana de contact din cadrul primăriei care primește dosarele de
concurs și acordă la cerere informații specifice, privind ocuparea posturilor
vacante, promovări, avize, publicații, afișări, etc... ;
34. Asigură secretariatul comisiei de concurs sau examen, după caz, și
secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor pentru funcționarii publici și
pentru personalul contractual ;
35. Urmărește respectarea drepturilor și a îndatoririlor funcționarilor
publici și a personalului contractual făcând propuneri scrise conducătorului în
vederea remedierii problemelor apărute ;
36. Redactează și propune acorduri colective de muncă, regulamentul de
organizare și de funcționare internă, regulamentul de ordine interioară sau alte
regulamente ce țin de compartimentul resurse umane ;
37. Redactează referate și note de fundamentare, motivate în fapt și în drept,
motivate cu privire la necesitate și oportunitate, pentru numirea în funcții publice,
suspendarea, reluarea sau încetarea raporturilor de servici, încadrarea,
promovarea, transferarea, detașarea și încetarea contractelor individuale de muncă
pentru personalul primăriei ;
38. Redactează referate și note de fundamentare, motivate în fapt și în drept,
motivate cu privire la necesitate și oportunitate, pentru trecerea în gradația
superioară, avansarea în funcție, promovarea în categorii, clase, grade pentru
funcționarii publici și respectiv grade sau trepte profesionale pentru personalul
contractual ;
39. Întocmește și redactează documentele pentru dosarele pentru
pensionare a salariaților din cadrul primăriei pentru incapacitatea de muncă, limită
de vârstă, etc...;
40. Urmărește permanent întocmirea și verificarea documentelor
justificative care atestă situația proprie și a persoanelor aflate în întreținere în
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vederea acordării deducerilor personale conform legislației în vigoare ;
41. Propune primarului spre aprobare programul anual de formare și
perfecționare profesională o dată la doi ani pentru fiecare funcționar public ;
42. Păstrează secretul de servici și confidențialitatea datelor, face parte din
cadrul comisiei paritare ;
43. Ține condica de prezență și răspunde de evidența prezenței la lucru a
funcționarilor publici și a personalului contractual ;
44. Urmărește întocmirea corectă a pontajelor de către cei desemnați să le
efectueze, făcând verificări asupra corectitudinii acestora ;
45. Redactează contractele individuale de muncă pentru personalul
contractual și înaintează toate modificările apărute către compartimentul
contabilitate, după ce în prealabil au fost semnate de către părțile contractuale ;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele create la
arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele
și procedurile specifice de arhivare ;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor ;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.30. COMPARTIMENT AUDIT subordonat direct Primarului Orașului
Băile Govora ;
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care desfăşoară o
activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi
consiliere conducerii instituţiei pentru buna administrare a veniturilor şi
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei şi ajută instituţia
să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică
(2). Atribuții specifice auditor:
1. elaborează /actualizează norme specifice privind exercitarea activităţii
de audit intern în cadrul entităţii publice în care îşi desfăşoară
activitatea, avizate de către UCAAPI.
2. pentru avizarea normelor specifice, şeful biroului de audit public intern
transmite structurilor abilitate, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la
data luării deciziei de elaborare / actualizare, cu aprobarea
conducătorului Primăriei orasului Baile Govora proiectele de norme
proprii semnate pe fiecare pagină de şeful biroului de audit intern.
3. elaborează proiectul Planului multianual de audit intern şi, pe baza
acestuia, proiectul Planului anual de audit intern.
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efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele
de management şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,
eficienţă şi eficacitate. Tipurile de audit exercitate de către
compartimentul de audit public intern sunt:
- Auditul de asigurare
 auditul de sistem
 auditul performanţei
 auditul de regularitate
- Auditul de consiliere
- Auditul ad-hoc şi misiuni ad-hoc se desfăşoară la cererea
conducerii instituţiei sau a UCAAPI;
auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate la
nivelul entităţii publice în care este organizat şi funcţionează.
biroul Audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se
limita la acestea, următoarele:
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate
de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor
până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv
din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea,
concesionarea sau închirierea de bunuri;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor, respectiv modul de autorizare şi
stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor
acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate
unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
misiunile dispuse de UCAAPI cuprinse în Planul anual de audit intern
al Biroului Audit public intern se realizează în bune condiţii şi se
raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, realizare şi
raportare respectă în totalitate metodologiile cuprinse în normele
metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern
specific.
informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către
conducătorul entităţii publice. Biroul audit transmite la UCAAPI
4.

5.
6.

7.

8.

Pagina 23 / 66

sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii
publice şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de
documentaţia relevantă.
9. raportează periodic la UCAAPI după caz la solicitarea acestuia,
rapoarte periodice asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor
rezultate din activitatea de audit intern.
10. elaborează Raportul anual al activităţii de audit intern care prezintă
modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit intern.
Raportul anual al activităţii de audit intern cuprinde următoarele
informaţii minimale: constatări, recomandări, propuneri de soluţii şi
concluzii rezultate din activitatea de audit intern, progresele
înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi constatate
în timpul misiunilor de audit intern, precum şi informaţii referitoare la
pregătirea profesională.
11. transmite rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, astfel:
a) Biroul audit public intern transmite raportul la UCAAPI,
până la data de 15 februarie a anului următor, pentru anul
încheiat;
b) Biroul audit public intern transmite raportul Curţii de
Conturi, până la finele trimestrului I, pentru anul precedent;
12. raportează conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern
abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate pe
parcursul misiunilor de audit intern.
13. iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate de auditorii interni
sunt raportate conducătorului entităţii publice şi structurii de control
abilitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.
14. șeful biroului audit poate propune conducătorului entităţii publice
suspendarea misiunii de audit intern în cazul identificării unor
iregularităţi sau posibile prejudicii, dacă din analiza preliminară se
estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite
(limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.m.d.). Cazurile de
iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările
periodice şi anuale.
15. auditorii interni trebuie să raporteze, pe linie ierarhică orice indicii de
fraudă sau regularitate semnificativă constatată cu ocazia misiunii de
audit intern, nefiind în sarcina auditorilor interni să investigheze frauda
sau să efectueze cercetări administrative în vederea recuperării unor
prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate.
16. soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor de control având
ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
17. monitorizează ducerea la îndeplinire, în termenul legal, a măsurilor
dispuse prin actele de control întocmite ca urmare a misiunilor de audit
efectuate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi
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Valcea;
18. primește întreaga corespondență privind rapoartele de control și
deciziile emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi
Valcea în urma controalelor efectuate, le înregistrează, le gestionează
și urmărește permanent stadiul de punere în aplicare a măsurilor
dispuse,
19. solicită compartimentelor din cadrul Primăriei Orasului Baile Govora
și entităților din subordinea Consiliului Local al Orasului Baile Govora
controlate, informări asupra stadiului progresului înregistrat în
procesul de implementare a măsurilor dispuse și despre situațiile de
nerespectare a termenelor de implementare a măsurilor dispuse de
Curtea de Conturi – Camera de Conturi Valcea;
20. centralizează și prezintă ordonatorului principal de credite informațiile
primite de la compartimentele din cadrul Primăriei Orasului Baile
Govora și de la entitățile din subordinea Consiliului Local al Orasului
Baile Govora controlate de Curtea de Conturi a României-Camera de
Conturi Valcea, referitoare la stadiul de implementare a măsurilor
dispuse și la respectarea termenelor privind ducerea la îndeplinire a
acestora;
21. comunică Curții de Conturi a României- Camerei de Conturi Baile
Govora informațiile privind stadiul de implementare a măsurilor dispuse de către
aceasta prin decizie, în cazul acțiunilor de audit de conformitate și audit financiar,
sau a recomandărilor transmise prin scrisoare, în cazul acțiunilor de audit al
performanței.
22. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele create la
arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele
și procedurile specifice de arhivare ;
23. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
24. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
25. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor ;
26. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.31. VICEPRIMARUL, subordonat direct Primarului Orașului Băile
Govora ;
(1). Misiunea şi scopul: îndeplinește sarcini și atribuții delegate numai de
către primar.
(2). Atribuții specifice:
1.- Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice, precum si a
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produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie si animale, cu sprijinul
organelor de specialitate ;
2.- Ia masurile stabilite de lege in vederea prevenirii si combaterii
pericolelor, ce pot fi provocate de catre animale ;
3.- Ia masurile necesare pentru controlul depozitarii deseurilor menajere,
industriale si de orice fel, in scopul asigurarii igienizarii si protejarii malurilor
cursurilor de ape permanente sau temporare, de pe raza orasului, precum si pentru
decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii normale a a
apelor pluviale ;
4.- Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice proprietatea
publica a orasului, instalarea semnelor de circulatie si desfasurarea normala a
traficului rutier si pietonal in conditiile legii speciale ;
5.- Executa controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare,
picnicuri, sali si spatii de festivitati si de spectacole, locuri si parcuri de distractie
si ia masuri pentru buna functionare a acestora ;
6.- Organizeaza evidenta si controlul asupra lucrarilor de constructii din
cadrul orasului si pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale
sau de specialitate judetene, rezultatele acestei evidente, in colaborare cu
Compartimentul A.D.P.P. si U.A.T. ;
7.- Face parte din cadrul tuturor comisiilor de specialitate stabilite pe baza
de dispozitie scrisa de catre primar sau de catre consiliul local, ori pe baza unor
acte normative specifice ;
8.- Avizeaza corectitudinea punctajelor intocmite de compartimentele din
cadrul primariei, urmarind respectarea programului de lucru conform R.O.I.,
aprobat de catre consiliul local, ori stabilite prin Organigrama ;
9.- Coordoneaza mijloacele auto aflate in dotarea primariei in scopul
folosirii rationale ale acestora si in scopuri bine definite, verificand permanent
corectitudinea F.A.Z. – urilor si a foilor de parcurs, dar si intretinerea
corespunzatoare a mijloacelor de transport ;
10.- Raspunde din punct de vedere, edilitar – gospodaresc, al ordinii si
disciplinei, precum si al protectiei mediului si apelor, animalelor abandonate si
fara stapan, de dezinsectia si deratizarea pe raza Orasului Baile Govora ;
11.- Raspunde de verificarea permanenta a executarii lucrarilor de investitii,
contrasemnand situatiile de lucrari, propunand numirea dirigintilor de santier
pentru lucrarile de investitii si de modernizari, urmarind respectarea corectitudinii
intocmirii situatiilor reale si in concordanta cu legislatia specifica;
12.- Verifica corectitudinea ofertelor, a situtiilor de lucrari, etc…, cu privire
la achizitiile de bunuri materiale si a mijloacelor fixe pentru dotarea primariei sau
inoirea bazei materiale ;
13.- Raspunde pentru recuperarea si executarea silita a crantelor bugetare,
provenite din taxe, impozite si amenzi, alaturi de compartimentul I.T.L.,
verificand periodic lista de ramasita si impulsionand activitatea specifica conform
legislatiei din domeniu ;
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14.- Raspunde de efectuarea anuala a inventarului patrimoniului orasului,
verificand efectuarea la timp si conform procedurii legale a acestuia de catre
persoanele implicate ;
15.- Coordoneaza si verifica activitatea de vanzare, concesionare, dare in
folosinta gratuita si inchiriere a domeniului public si privat al orasului conform
legii;
16.- Raspunde de efectuarea instructajului de protectie a muncii si protectie
civila si serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pe linie de protectie impotriva
incendiilor, cu intreg personalul angajat al primariei, asigurand procurarea fiselor
tipizate de protectia muncii, precum si a normativelor de tehnica a securitatii
muncii in vigoare ;
17.- Indeplineste orice alte sarcini si atributii ce decurg din Dispozitii ale
Primarului Orasului, din Hotarari ale Consiliului Local, din Ordine ale
Prefectului, Ordine Ministru, Ordonante Guvern, Ordonante de Urgenta, Hotarari
de Guvern sau Legi in concordanta cu Constitutia Romaniei si cu prevederile
C.E.D.O.
18. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
19. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
20. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor ;
Art.32. COMPARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 1
subordonat Primarului Orașului Băile Govora, prin intermediul
Viceprimarului
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care impune,
constată, urmărește şi execută taxele şi impozitele locale, precum şi alte
venituri, control comercial.
(2) Atribuţii specifice consilier:
1. Intocmeşte referatele de specialitate pentru adoptarea de Hotârari ale
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor
venituri ale bugetului local, conform legislaţiei în vigoare;
2. Întocmeşte referatele de specialitate privind indexarea anuală a nivelului
impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume cuvenite bugetului local;
3. Efectuează analize privind situaţia economico-socială a contribuabililor,
persoane fizice şi juridice în funcţie de care face propuneri de majorare sau
diminuare a nivelului impozitelor şi taxelor, cu încadrarea în limitele
prevăzute de actele normative în vigoare;
4. Primeşte declaraţiile de impunere privind materia impozabilă, de la
persoane fizice şi juridice;
5. Verifică declaraţiile de impunere privind materia impozabilă;
6. Corectează erorile privind calculul impozitului;
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7. Emite deciziile de impunere atât pentru persoanele fizice cât şi pentru
persoanele juridice;
8. Stabileşte din oficiu obligaţiile fiscale, conform documentelor existente în
dosarul fiscal al contribuabilului;
9. Efectuează operaţiuni de actualizare a datelor existente aferente unui
contribuabil, în baza documentelor justificative prezentate;
10.Păstrează în condiţii de securitate dosarele fiscale ale contribuabililor;
11.Întocmeşte şi eliberează Certificate de atestare fiscală pentru contribuabili
persoane fizice şi juridice;
12.Confirmă debitele transmise de către alte organe fiscale;
13.Transferă dosarele fiscale privind mijloacele de transport către alte
primării, în situaţia în care contribuabilii îşi schimbă sediu/domiciliul din
localitate;
14.Analizează lunar/trimestrial/anual, ori de câte ori este cazul, lista de solduri
şi propune măsuri de încasare operativă;
15.Operează Extrasele de cont transmise de compartimentul Contabilitate,
descărcând plăţiile efectuate prin virament bancar;
16.Întocmeşte situaţiile centralizatoare privind debitele şi încasările
impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local şi le
transmite compartimentului Contabilitate şi sefului ierarhic superior,
respectiv Viceprimarului;
17.Propune Ordonatorului de credite aplicarea de sancţiuni şi de măsuri în
domeniul creanţelor fiscale, pe baza documentelor de constatare, verificare
conform prevederilor legale în vigoare;
18.Întocmeşte lista de rămăşiţă şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe
locale şi o transmite Compartimentului Contabilitate şi Viceprimarului;
19.Urmăreşte lista de rămăşiţă şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe
locale, comparând cu compartimentul Contabilitate rezultatele obţinute,
aplicând măsurile prevăzute de Legea numărul 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
20.Primeşte şi verifică dosarele contribuabililor persoane fizice şi juridice care
solicită eşalonări, reduceri sau anulări a impozitelor şi taxelor locale, le
analizează, verifică realitatea acestora cu datele din teren, le inaintează în
scris prin referat şi ca propunere spre aprobare primarului ca Ordonator
principal de credite sau după caz, Consiliului Local;
21.Colaborează cu organele de control şi întocmeşte situaţiile fiscale solicitate
de acestea privind stabilirea, încasarea, urmărirea şi executarea creanţelor
bugetului local;
22.Răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea
recomandărilor din actele de control ale controlorilor Camerei de conturi,
audit public intern, sau alte organe de control;
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23.Întocmeşte adrese de răspuns la solicitările primite de la alte organe sau
servicii descentralizate: lichidatori, poliţie, parchet, experţi, executori
judecătoreşti, notari publici şi instanţe;
24.Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele
locale, referitoare la perosanele fizice şi juridice;
25.Îndeplineşte funcţia de operator pentru utilizarea Punctului Unic de Contact
Electronic (PCUe) pentru implementarea Directivei CE/123/2006Directiva serviciilor, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice: preia
solicitarea depusă de cetăţean/reprezentantul unei firme; se ocupă de
soluţionarea cererii în sensul că o prelucrează, solicită clarificări, o
soluţionează sau o clasează după caz;
26.Are calitatea de utilizator Dispecer 3, oferit de sistemul informatic al
D.R.P.C.I.V., în cadrul Protocolului de cooperare în vederea schimbului de
informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de
comunicare, având ca scop înregistrarea corectă în evidenţele fiscale locale
şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor
a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în
România, precum şi radierea sau transmiterea dreptului de proprietate;
27.Îndeplineşte calitatea de utilizator al modului de,,Asistenţă Socială” în
Sistemul Informatic Patrimven;
28.Îndeplineşte calitatea de utilizator al modului,,Măsuri de executare silită”
în Sistemul Informatic Patrimven;
29.Întocmeşte referatele de restituire pentru sumele reprezentând impozitele şi
taxele locale aflate în evidenţa compartimentului, achitate şi nedatorate de
către persoanele fizice;
30.Întocmeşte referatele de compensare a sumelor reprezentând impozitele şi
taxele locale aflate în evidenţa compartimentului, datorate de către
persoanele fizice;
31.Efectuează procedura de executare silită a debitorilor care nu-şi achită
obligaţiile bugetare în termenul legal, întocmind titlurile executorii şi
somaţiile în termen;
32. Transmite titlurile executorii şi somaţiile cu confirmare de primire
debitorilor, iar în cazul în care după expirarea termenului de 15 zile de la
data comunicării somaţiei, nu sunt făcute plăţile, procedează la verificarea
veniturilor şi/sau bunurilor debitorilor, pentru continuarea procedurilor de
executare silită, prevăzute de Legea numărul 207/2015, modificată;
33.Identifică adresele şi sediile sociale ale debitorilor persoane fizice sau
juridice, precum şi ale terţilor popriţi în vederea executării silite a creanţelor
bugetare locale;
34.Întocmeşte şi comunică adrese cu privire la infiinţarea popririi către
banci/angajatori;
35.Întocmeşte şi comunică adrese de sistare a popririi către bani/angajatori;
36.Întocmeşte dosare de insolvabilitate a persoanelor fizice;
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37.Introduce în evidenţa separată persoanele fizice şi juridice declarate
insolvabile;
38.Înaintează Secretarului general al oraşului sau juristului dosarele şi cazurile
cu probleme de natură litigioasă care intră în competenţa de lucru a
acestuia;
39.Verifică prin măsurare şi calcul, alături de Secretarul general al orasului,
compartimentul A.P.L., A.D.P.P. şi/sau Viceprimar, la sesizarea
persoanelor îndreptăţite, suprafeţele de terenuri şi clădiri declarate de către
contribuabili, întocmind procese-verbale şi note de constatare cu
propunerile şi măsurile ce se impun a fi luate, pe care le înaintează
Ordonatorului principal de credite;
40.Efectuează, alături de comisia numită prin dispoziţie a primarului, inspecţia
fiscală în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare, întocmite în
acest sens şi aprobate de Ordonatorul principal de credite;
41.Întocmeşte raportul de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale,
cuprinzând toate constatările în legătură cu perioadele şi obligaţiile fiscale
verificate, precum şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă
ce au făcut obiectul verificării;
42.Verifică şi stabileşte bazele de impozitare şi situaţiile de fapt aferente,
stabileşte diferenţele de obligaţii fiscale principale, conform prevederilor
articolului 113 din Legea numărul 207/2015, modificată;
43.Verifică, controlează, sancţionează şi ia măsuri în domeniul controlului
comercial, conform legislaţiei în vigoare;
44.Întocmeşte referatele de necesitate privind achiziţiile publice specifice
compartimentului în cursul anului, ţinând de creditele bugetare aprobate şi
face propunerile în timp util privind necesarul de bunuri pentru întocmirea
bugetului de venituri şi cheltuieli;
45.Inventariază anual documentaţia şi o predă la arhiva Primăriei, conform
legislaţiei în vigoare;
46.În situaţia în care se află în concedii, libere sau alte asemenea, sarcinile şi
atribuţiile sale sunt preluate de către colegul/colega de compartiment;
47.Participă la cursurile de perfecţionare în domeniul său de activitate;
48.Păstrează secretul de serviciu şi de stat, asigurând securitatea documentelor
şi confidenţialitatea datelor;
49.Îndeplineşte temporar sarcinile şi atribuţiile titularului funcţiei de acordare
a vizei de control financiar preventiv;
50. Îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin orice act normativ, hotărâri
ale Consiliului Local, ori alte dispoziţii ale Primarului sau a celorlalte organe
ierarhic superioare în domeniul său de activitate;
51. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
52. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
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Funcționare din cadrul instituției ;
53. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor.
Art.33. COMPARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 2
subordonat Primarului Orașului Băile Govora, prin intermediul
Viceprimarului
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care impune, constată,
urmărirește şi execută taxele şi impozitele locale, precum şi a alte venituri,
control comercial.
(2). Atribuţii specifice consilier:
1. Primeşte si verifica declaraţiile de impunere privind materia impozabilă,
de la persoane fizice şi juridice;
2. Corectează erorile privind calculul impozitului;
3. Emite deciziile de impunere atât pentru persoanele fizice cât şi pentru
persoanele juridice;
4. Stabileşte din oficiu obligaţiile fiscale, conform documentelor existente în
dosarul fiscal al contribuabilului;
5. Efectuează operaţiuni de actualizare a datelor existente aferente unui
contribuabil, în baza documentelor justificative prezentate;
6. Asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea acestora, personal,
telefonic sau prin oricare mijloace de comunicare, pentru completarea
declaraţiilor de impunere şi a documentelor fiscale, în vederea depunerii şi
înregistrării acestora;
7. Păstrează în condiţii de securitate dosarele fiscale ale contribuabililor;
8. Întocmeşte şi eliberează Certificate de atestare fiscală pentru contribuabili
persoane fizice şi juridice;
9. Confirmă debitele transmise de către alte organe fiscale;
10. Transferă dosarele fiscale privind mijloacele de transport către alte
primării, în situaţia în care contribuabilii îşi schimbă sediu/domiciliul din
localitate;
11. Analizează lunar/trimestrial/anual, ori de câte ori este cazul, lista de
solduri şi propune măsuri de încasare operativă;
12. Operează Extrasele de cont transmise de compartimentul Contabilitate,
descărcând plăţiile efectuate prin virament bancar;
13. Întocmeşte situaţiile centralizatoare privind debitele şi încasările
impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri la bugetul local şi le
transmite compartimentului Contabilitate şi sefului ierarhic superior,
respectiv Viceprimarului;
14. Propune Ordonatorului de credite aplicarea de sancţiuni şi de măsuri în
domeniul creanţelor fiscale, pe baza documentelor de constatare, verificare
conform prevederilor legale în vigoare;
50.Întocmeşte lista de rămăşiţă şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe
locale şi o transmite Compartimentului Contabilitate şi Viceprimarului;
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51.Urmăreşte lista de rămăşiţă şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe
locale, comparând cu compartimentul Contabilitate rezultatele obţinute,
aplicând măsurile prevăzute de Legea numărul 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
52.Primeşte şi verifică dosarele contribuabililor persoane fizice şi juridice care
solicită eşalonări, reduceri sau anulări a impozitelor şi taxelor locale, le
analizează, verifică realitatea acestora cu datele din teren, le inaintează în
scris prin referat şi ca propunere spre aprobare primarului ca Ordonator
principal de credite sau după caz, Consiliului Local;
53.Colaborează cu organele de control şi întocmeşte situaţiile fiscale solicitate
de acestea privind stabilirea, încasarea, urmărirea şi executarea creanţelor
bugetului local;
54.Răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea
recomandărilor din actele de control ale controlorilor Camerei de conturi,
audit public intern, sau alte organe de control;
55.Întocmeşte adrese de răspuns la solicitările primite de la alte organe sau
servicii descentralizate: lichidatori, poliţie, parchet, experţi, executori
judecătoreşti, notari publici şi instanţe;
56.Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele
locale, referitoare la perosanele fizice şi juridice;
57.Întocmeşte referatele de restituire pentru sumele reprezentând impozitele şi
taxele locale aflate în evidenţa compartimentului, achitate şi nedatorate de
către persoanele fizice;
58.Întocmeşte referatele de compensare a sumelor reprezentând impozitele şi
taxele locale aflate în evidenţa compartimentului, datorate de către
persoanele fizice;
59.Efectuează procedura de executare silită a debitorilor care nu-şi achită
obligaţiile bugetare în termenul legal, întocmind titlurile executorii şi
somaţiile în termen;
60. Transmite titlurile executorii şi somaţiile cu confirmare de primire
debitorilor, iar în cazul în care după expirarea termenului de 15 zile de la
data comunicării somaţiei, nu sunt făcute plăţile, procedează la verificarea
veniturilor şi/sau bunurilor debitorilor, pentru continuarea procedurilor de
executare silită, prevăzute de Legea numărul 207/2015, modificată;
61.Identifică adresele şi sediile sociale ale debitorilor persoane fizice sau
juridice, precum şi ale terţilor popriţi în vederea executării silite a creanţelor
bugetare locale;
62.Întocmeşte şi comunică adrese cu privire la infiinţarea popririi către
banci/angajatori;
63.Întocmeşte şi comunică adrese de sistare a popririi către bani/angajatori;
64.Întocmeşte dosare de insolvabilitate a persoanelor fizice;
65.Introduce în evidenţa separată persoanele fizice şi juridice declarate
insolvabile;
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66.Înaintează Secretarului general al oraşului sau juristului dosarele şi cazurile
cu probleme de natură litigioasă care intră în competenţa de lucru a
acestuia;
67.Verifică prin măsurare şi calcul, alături de Secretarul general al orasului,
compartimentul A.P.L., A.D.P.P. şi/sau Viceprimar, la sesizarea
persoanelor îndreptăţite, suprafeţele de terenuri şi clădiri declarate de către
contribuabili, întocmind procese-verbale şi note de constatare cu
propunerile şi măsurile ce se impun a fi luate, pe care le înaintează
Ordonatorului principal de credite;
68.Efectueaza impreună cu colegii din compartiment si din compartimentele:
Registrul Agricol, A.D.P.P. si Arhitectul șef inventarierea masei
impozabile in vederea fundamentării si stabilirii veniturilor ce vor fi
cuprinse in proiectul de buget local pentru anul viitor;
69.Efectuează, alături de comisia numită prin dispoziţie a primarului, inspecţia
fiscală în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare, întocmite în
acest sens şi aprobate de Ordonatorul principal de credite;
70.Întocmeşte raportul de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale,
cuprinzând toate constatările în legătură cu perioadele şi obligaţiile fiscale
verificate, precum şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă
ce au făcut obiectul verificării;
71.Verifică şi stabileşte bazele de impozitare şi situaţiile de fapt aferente,
stabileşte diferenţele de obligaţii fiscale principale, conform prevederilor
articolului 113 din Legea numărul 207/2015, modificată;
72.Verifică, controlează, sancţionează şi ia măsuri în domeniul controlului
comercial, conform legislaţiei în vigoare;
73.Întocmeşte referatele de necesitate privind achiziţiile publice specifice
compartimentului în cursul anului, ţinând de creditele bugetare aprobate şi
face propunerile în timp util privind necesarul de bunuri pentru întocmirea
bugetului de venituri şi cheltuieli;
74.Inventariază anual documentaţia şi o predă la arhiva Primăriei, conform
legislaţiei în vigoare;
75.În situaţia în care se află în concedii, libere sau alte asemenea, sarcinile şi
atribuţiile sale sunt preluate de către colegul/colega de compartiment;
76.Participă la cursurile de perfecţionare în domeniul său de activitate;
77.Păstrează secretul de serviciu şi de stat, asigurând securitatea documentelor
şi confidenţialitatea datelor;
78.Semnează de primirea corespondenței conform rezoluției date de Primar si
asigură rezolvarea ei in timp util;
79.Îndeplineşte temporar sarcinile şi atribuţiile titularului funcţiei de la
Resurse umane, intocmind documentația necesara avizării funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate;
80.Intocmește documentația privind avizul pentru ocuparea posturilor unice
vacante conform legislației in vigoare;
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81.Intocmește referate de specialitate pentru numirea in funcții publice,
suspendarea sau reluarea activitații, incetrea raporturilor de serviciu,
incadrarea, proovarea, transferarea, detașarea, incetarea contactelor
individuale de munca;
82.Intocmește referate de specialitate privind trecerea in gradații superioare in
funcție de vechimea in muncă, avansarea in funcții, promovarea in
categorii, clase, grade pentru funcționarii publici, respectiv grade sau trepte
profesionale pentru personalul contractual
83.Realizează toate lucrarile ce țin de organizarea concursurilor pentru
ocuparea de posturi vacante, promovare, etc, conform legislației in vigoare;
84.Asigură secretariatul comisiei de concurs sau de examen si secretariatul
comisiei de soluționare a contestațiilor in cazul recrutarii funcționarilor
publici si a personalului contractual;
Îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin orice act normativ, hotărâri ale
Consiliului Local, ori alte dispoziţii ale Primarului sau a celorlalte organe ierarhic
superioare în domeniul său de activitate;
51. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
52. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
53. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor.
Art.34. SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de conducere, care asigură
respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor
administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului,
continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între
compartimentele din cadrul primăriei.
(2). Atribuţii specifice:
1. Avizează proiectele de hotărâri elaborate și redactate de către inițiatori,
respectiv de către primarul orașului sau de către consilierii locali ai
orașului;
2. Contrasemnează pentru legalitate dispozițiile emise de către primarul
orașului;
3. Contrasemnează pentru legalitate hotărârile adoptate de către consiliul
local al orașului ;
4. Participă la ședințele ordinare sau la ședințele extraordinare ale consiliului
local;
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5. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre
consiliul local al orașului și primarul orașului precum și între aceștia și
prefectul județului ;
6. Coordonează organizarea și funcționarea arhivei privind hotărârile
consiliului local și dispozițiile primarului ;
7. Coordonează evidența statistică cronolgică a proiectelor de hotărâri, a
hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului ;
8. Asigură transparența decizională conform legislației în vigoare pentru
proiectele de hotărâri cu caracter normativ ;
9. Asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor administrative, respectiv a hotărârilor adoptate de către
consiliul local sau emise de către primar, în termenele stabilite de lege ;
10. Asigură procedurile de convocare a consiliului local în cadrul ședințelor
ordinare și extraordinare de consiliu local ;
11. Asigură, prin compartimentele de resort, efectuarea lucrărilor de
secretariat privind întocmirea și comunicarea ordinii de zi pentru ședințele
ordinare și extraordinare ale consiliului local ;
12. Asigură întocmirea procesului verbal de ședință ordinară sau extraordinară
de consiliu local prin intermediul consilierului juridic, prin care se
consemnează sinteza dezbaterilor, semnând împreună cu președintele de
ședință procesul – verbal al ședinței ;
13. Asigură redactarea hotărârilor consiliului local adoptate în cadrul
ședințelor ordinare sau extraordinare de consiliu local ;
14. Asigură pregătirea, verifică existența tuturor materialelor pe care le depune
la dosarul de ședință, aranjanjază cronologic documentația primită ;
15. Poate propune primarului orașului înscrierea unor probleme în cadrul
proiectului ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local ;
16. Efectuează apelul nominal al consilierilor locali în cadrul ședințelor
ordinare și extraordinare de consiliu local ;
17. Ține evidența participării consilierilor locali la ședințele ordinare și
extraordinare ale consiliului local ;
18. Numără voturile pentru sau împotrivă și consemnează rezultatul votării, pe
care îl prezintă președintelui de ședință ;
19. Informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea
necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

Pagina 35 / 66

20. Asigură întocmirea dosarelor de ședință ordinare și extraordinare de
consiliu local, numerotarea paginilor, semnarea, ștampilarea și sigilarea
acestora cu întocmirea procesului verbal aferent ;
21. Urmărește ca la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consiliului local să
nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art.228, alin.2,
din Codul Administrativ, informând președintele de ședință cu privire la
asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în
asemenea cazuri ;
22. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din cadrul arhivei
Orașului Băile Govora ;
23. Comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei
notarilor publici și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, prin
intermediul persoanei împuternicite pe bază de dispoziție emisă de către
primar;
24. Îndeplinește înscrisurile și procedurile stabilite privind constituirea
consiliului local ;
25. Transmite prefectului sub semnătură, evidența prezenței consilierilor
locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa
cvorumului, în termen de 3zile de la data convocării ;
26. Redactează proiectul ordinii de zi, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali în condițiile legii ;
27. Aduce la cunoștința publică, prin intermediul compartimentului
informatică proiectul ordinii de zi, prin afișarea pe pagina de internet a
orașului ;
28. Sprijină la cererea scrisă a consilierilor locali, activitatea de elaborare a
proiectelor de hotărâri, în baza referatelor de aprobare redactate de către
inițiatori conform normelor de tehnică legislativă ;
29. Nominalizează împreună cu primarul orașului compartimentele de resort
și comisiile de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale
consiliului local ;
30. Asigură îndeplinirea condițiile de la alin.8, din art.136, din Codul
Administrativ și aduce la cunoștința consiliului local cazul neândeplinirii
acestora înainte de adoptarea ordinii de zi ;
31.Nu contrasemnează hotărârea consiliului local în cazul în care consideră că
acesta este ilegală, în următoarea ședință de consiliu local, depune în scris
și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în
procesul verbal al ședinței ;
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32. Sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevăzute la alin.1, din art.143, la Codul Administrativ ;
33. Pune la dispoziția consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de
10zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului
în condițiile legii la care primarul este obligat să răspundă;
34. Redactează și dă o declarație pe propria răspundere în condițiile art.289,
alin.7, din Codul Administrativ ;
35. Coordonează, conduce, verifică activitatea compartimentelor și
personalului din subordine: juridic, registru agricol, stare civilă, evidența
populației ;
36. Acordă asistență juridică de specialitate funcționarilor publici,
personalului contractual, primarului și consilierilor locali la cerere scrisă;
37. Coordonează, verifică și certifică modul de înregistrare, completare și
modificare a registrelor de ror agricol ;
38. Coordonează și îndrumă activitatea de registratură, circulația
documentelor, soluționarea corespondenței ;
39. Coordonează și îndrumă activitatea de arhivistică ;
40. Asigură apărarea intereselor orașului, autorității deliberative sau autorității
executive, în fața instanțelor de judecată, pe bază de procură sau mandat de
reprezentare ;
41. Coordonează întocmirea și deține listele electorale cu character permanent,
alături de cele două personae împuternicite, păstrând confidențialitatea
datelor;
42. Este președintele comisiei de disciplină ;
43. Ține registrul de prezență a consilierilor în cadrul ședințelor ordinare și
extraordinare de consiliu local ;
44. Face parte din cadrul comisiei de aplicare a legilor fondului funciar fiind
secretarul acestei comisii și întocmind procesele verbale de ședință, precum
și lucrările de secretariat ;
45. Face parte din cadrul comisiei de aplicare a Legii 10/2001 ;
46. Face parte din cadrul diverselor comisii de specialitate ;
47. Face parte din cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante sau pentru promovare pentru funcționarii publici sau pentru
personalul contractual ;
48. Evaluează anual performanțele profesionale individuale ale funcționarilor
publici și ale personalului contractual din subordine ;
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49. Arhivează anual documentele creeate conform procedurilor și
nomenclatorului arhivistic ;
50. Îndeplineşte orice alte sarcini și atribuţii stabilite de acte normative în
vigoare, de către primarul orașului, de către consiliul local al orașului, ori
de către prefectul județului, în aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare
si a celorlalte acte normative.
Art.35. COMPARTIMENT JURIDIC, INFORMARE, RELAȚII
PUBLICE, se subordonează direct Secretarului General al Orașului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care îndrumă din
punct de vedere juridic compartimentele din cadrul aparatului de specialitate,
primarul și consilierii locali, asigurând la cerere respectarea legalităţii în cadrul
tuturor compartimentelor din cadrul primăriei pentru toate inscrisurile,
documentele si înscrisurile actele redactate, care produc efecte juridice, reprezinta
in instanta interesele autoritatilor publice locale respectiv ale consiliului local și
primarului orașului precum si ale unitatii administrativ teritoriale, pastreaza
confidentialitatea datelor, face parte din cadrul comisiilor de lucru ale primariei
(2) Atribuţii specifice consilier juridic:
Acordă asistență juridică de specialitate pentru aparatul de specialitate al
primarului și pentru serviciile din cadrul primăriei orașului ;
2. Întocmește și redactează acțiuni la instanțele de judecată competente ;
3. Întocmește și redactează cereri reconvenționale la instanțele de judecată
competente ;
4. Întocmește și redactează întâmpinări la instanțele de judecată competente ;
5. Primește citațiile de la instanțele de judecată și rezolvă aspectele înscrise în
termenele procedurale ;
6. Ține registrul unic al cauzelor și al termenelor de judecată și-l completează
cu mențiunile corespunzătoare ;
7. Reprezintă, pe bază de procură sau mandat, interesele autorităților locale și
interesele orașului ;
8. Propune probe conform procedurii și corespunzător stării de fapt și de drept
în cadrul litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată ;
9. Participă la cercetările efectuate de către instanțele de judecată la fața locului
;
10. Participă la expertizele tehnice propuse și admise de către instanțele de
judecată ;
11. Depune și susține în fapt și în drept în termen legal obiecțiuni la probele
efectuate ;
1.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Depune concluzii scrise în vederea susținerii cauzelor aflate pe rolul
instanțelor de judecată și apărării intereselor autorităților locale ;
Întocmește interogatorii necesare dovedirii unor stări de fapt ;
Motivează în fapt și în drept documentele redactate, invocând excepțiile
stabilite de procedură în funcție de caz ;
Solicită după caz instanțelor de judecată, amânări, suspendări sau repuneri
pe rol a cauzelor ;
Redactează în funcție de speță, apeluri, recursuri, contestații în anulare,
revizuiri, recurs în interesul legii, excepții de neconstituționalitate la
înstanțele competente ;
Face demersuri pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești definitive
și / sau irevocabile ;
Redactează după caz contestație la executare conform procedurii legale ;
Duce la îndeplinire sarcinile și atribuțiile secretarului general al orașului pe
bază de dispoziție în lipsa acestuia ;
Avizează în lipsa secretarului general al orașului legalitatea contractelor și
comenzilor încheiate de oraș cu persoanele fizice sau juridice ;
Avizează în lipsa secretarului general al orașului legalitatea notelor de
fundamentare întocmite de către compartimentul achiziții publice
Participă la ședințele ordinare sau la ședințele extraordinare ale consiliului
local asigurând tehnoredactarea, prin menționarea sintezei dezbaterilor
consilierilor locali, procesului – verbal și a minutei ședinței de consiliu local;
Comunică din oficiu informațiile de interes public stabilite de legea
specială;
Comunică la cerere informațiile de interes public către persoanele
solicitante;
Este consilier de etică îndeplinind sarcinile și atribuțiile aferente acestei
activități ;
Întocmește raportul periodic de activitate privind informațiile de interes
public și-l dă publicității prin intermediul compartimentului informatică ;
Întocmește anual raportul privind informațiile de interes public și-l dă
publicității prin intermediul compartimentului informarică ;
Este președintele supleant al comisiei de disciplină la nivelul primăriei
orașului ;
Realizează, organizarea și funcționarea punctului de informare pe site-ul
primăriei orașului ;
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30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

Este desemnată ca utilizator în cadrul registrului electoral în vederea
efectuarii operațiunilor de modificare sau completare ori radiere în cadrul
acestuia ;
Afișarea publicațiilor de vânzare la sediul primăriei, procesele verbale
imobiliare ;
Este persoana care are în gestiune protecția datelor cu caracter personal în
conformitate cu regulamentul UE 2016/679 și a dispozițiilor aferente
legislației române ;
Ține și completează la zi registrul de dispoziții emise de către primarul
orașului ;
Consultă permanent programul legislativ în scopul menținerii respectării
actelor normative în vigoare la nivelul aparatului de lucru al primarului
orașului ;
Ține și completează la zi registrul pentru înregistrarea cererilor și
răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public ;
Ține și completează la zi registrul de transparență decizională Legea
nr.52/2003 ;
Face propuneri pentru achiziționarea logisticii în domeniul juridic și a
programelor legislative ;
Asigură aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.583/2016, privind
Strategia Națională Anticorupție, a seturilor de indicatori de performanță, a
riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de
verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de
prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de
publicare a informațiilor de interes public ;
Ține registrul de audiențe ale cetățenilor, pe care-l completează la zi;
Propune planuri de acțiune proprii pentru realizarea măsurilor stabilite în
vederea reducerii birocrației, program conform Hotărârii Guvernului
nr.1723/2004, și le supune spre aprobare primarului ;
Redactează referate, note de fundamentare conform normelor de tehnică
legislative, conform stării de fapt și de drept și propunând soluții eficiente,
legale, eficace și rentabile, necesare și oportune ;
Redactează conform legii dispozițiile emise de către primarul orașului ;
Păstrează secretul profesional și confidențialitatea datelor ;
Solicită anual și lunar necesarul de bunuri materiale în vederea desfășurării
și funcționării normale a activității compartimentului juridic ;
Face parte din cadrul comisiei de aplicare a fondului funciar ;
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46.
47.
48.

Face parte din cadrul comisiei de aplicare a Legii 10/2001 ;
Face parte din cadrul diverselor comisii de specialitate ;
Face parte din cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante sau pentru promovare pentru funcționarii publici sau pentru
personalul contractual;
49. Arhivează anual documentele reeate, conform procedurilor și
nomenclatorului arhivistic;
50. Îndeplineşte orice alte sarcini și atribuţii stabilite de acte normative în
vigoare, de către secretarul general al orașului, primarul orașului, de către
consiliul local al orașului, ori de către prefectul județului, regulamente și
proceduri interne, în aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare si a
celorlalte acte normative. ;
51. Este președintele supleant al comisiei de disciplină ;
Art.36. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, subordonat în
mod direct secretarului general al orașului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură
gestionarea registrelor de rol agricol și gestionarea arhivelor orașului.
(2). Atribuţii specifice consilier:
1. Organizează și realizează gestiunea și administrarea curentă a
compartimentului administrație publică locală, registre de rol agricol, conform
legislației specifice ;
2. Întocmește și ține la zi registrele de rol agricol conform prevederilor
Ordonanței Guvernului nr.28/2008, cu modificările și completările ulterioare ;
3. Întocmește în format electronic registrele de rol agricol și se
interconectează cu Registrul Agricol Național ( RAN ) ;
4. Întocmește în format scris pe suport de hârtie registrele de rol agricol ca
documente oficiale, pentru siguranța împotriva deficiențelor informatice care pot
apare în timp ;
5. Completează volume separate pe categorii de deținători de terenuri și de
animale pe cele 4 tipuri, conform legislației în vigoare ;
6. Înscrie datele în cadrul registrelor de rol agricol pe bază de documente
scrise și pe declarație pe propria răspundere conform prevederilor legale în
vigoare specifice ;
7. Prezintă spre coordonare, verificare, înregistrare, modificare sau
completare a registrelor de rol agricol către secretarul general al orașului, aceste
operațiuni făcându-se cu acordul scris al acestuia ;
8. Semestrial întocmește o informare privind analiza stadiului de înscriere
a datelor în registrele de rol agricol, prezentată consiliului local și după caz prin
hotărâre a consiliului local propune măsuri pentru eficientizarea acestei activități;
9. Comunică orice modificare apărută către compartimentul taxe și
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impozite locale, serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și SPCLEP,
compartiment și servicii cu care ține o legătură permanentă de flux informațional,
de îndată ;
10. Deschide separat câte o partidă pentru fiecare persoană fizică și pentru
fiecare persoană juridică ;
11. Întocmește repertoriul general și repertoriul de volum conform
legislației în vigoare ;
12. Reportează din oficiu datele din anul precedent în situația în care
persoanele fizice sau juridice nu depun declarația în termenul legal și nu are alte
date de la compartimentele de resort ;
13. Întocmește și redactează după caz referate și note de fundamentare
motivate în fapt și în drept, cu propuneri către primarul orașului sau către consiliul
local al orașului, ce vor sta la baza dispozițiilor primarului și la baza proiectelor
de hotărâri ;
14. Întocmește și redactează proiectele de hotărârii pentru compartimentul
administrație publică locală ;
15. Ține cont la zi de toate modificările legislative în vigoare prin
intermediul programului legislativ, ce vizează compartimentul administrație
publică locală și în raport de sarcinile și atribuțiile postului ;
16. Întocmește Note de constatări cu prilejul verificărilor în teren privind
situația reală a datelor declarate la registrul de rol agricol conform modelului tip,
propunând măsuri de remediere, către primarul orașului ;
17. Întocmește procese-verbale de contravenții în domeniul registrului de
rol agricol ;
18. Întocmește chestionarele stabilite de legea specială ;
19. Întocmește și eliberează solicitanților documente solicitate de către
APIA Vâlcea ;
20. Întocmește referate de necesitate anuale și lunare pentru buna
funcționare a compartimentului administrație publică locală ;
21. Întocmește toate rapoartele și situații statistice impuse de lege și
solicitate de instituțiile statului, respectiv pentru Direcția Agricolă și Direcția
pentru Statistică ;
22. Eliberează adeverințe la solicitarea persoanelor fizice sau persoanelor
juridice îndreptățite ;
23. Rezolvă în termenul legal toată corespondența ce ține de
compartimentul administrație publică locală ;
24. Rezolvă toate aspectele care țin de obținerea atestatului de producător
conform legislației specifice în vigoare ;
25. Întocmește și eliberează certificatele și adeverințele stabilite de legea
specială, solicitate de către persoanele fizice sau juridice, în raport de datele
existente în registrele de rol fiscal, ce au stat la baza documentelor depuse și a
declarațiilor date pe propria răspundere ;
26. Întocmește toate documentele care vizează înstrăinările de terenuri și
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dreptul de preferință, conform legislației în vigoare ;
27. Efectuează cercetări la fața locului privind distrugerile provocate de
către animale, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice și juridice și procedează
conform legislației în vigoare ;
28. Face parte din cadrul comisiilor de recensăminte agricole, ale populației
și locuințelor ;
29. Întocmește documentația privind calamitățile naturale în domeniul
agriculturii, împreună cu compartimentul protecție civilă, procedând conform
legislației în vigoare ;
30. Întocmește documentația necesară și impusă de lege în vederea obținerii
autorizației pentru tăiere de nuci ;
31. Analizează cererile și reclamațiile în domeniul agricol, în domeniul
proprietății private a persoanelor fizice și juridice și propune primarului orașului
măsurile legale care se impun a fi luate ;
32. Participă la cercetările efectuate de către organele de cercetare penală și
de către poliție privind tulburările de proprietate, încălcările sau strămutările de
hotare, sau la alte expertize tehnice în domeniu ;
33. Răspunde de publicarea măsurilor și tratamentelor transmise de către
stația de prognoză și avertizare, prin buletine de avertizare ;
34. Înregistrează și ține evidența tuturor documentelor intrate în arhiva
orașului, conform legii și după modele formularele tip ;
35. Grupează în unități arhivistice anual documentele creatorilor de
documente din cadrul primăriei orașului, depuse de către aceștia în al doilea an de
la constituire, conform legii ;
36. Ține evidența și completează la zi toate intrările și ieșirile de unități
arhivistice din cadrul depozitului arhivei prin registru special constituit ;
37. Scoate documente din evidența arhivei numai cu aprobarea conducerii,
respectiv a primarului orașului și în condițiile legii speciale ;
38. Face parte din cadrul comisiei de selectare a documentelor arhivistice,
stabilită prin dispoziția primarului la referatul cu propuneri, întocmind procesul –
verbal de selecționare ;
39. Păstrează documentele arhivistice în condiții corespunzătoare,
asigurându-le împotriva distrugerii de orice natură, degradării de orice fel,
sustragerii ori comercializării făcând propuneri primarului orașului în acest sens;
40. Depune spre păstrare permanentă la Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Vâlcea documentele permanente în termenele și în procedura stabilită
de legea specială ;
41. Participă la cursurile de perfecționare în domeniul registrului agricol și
în domeniul arhivistic ;
42. Păstrează secretul de servici și confidențialitatea datelor, face parte din
cadrul comisiei paritare ;
43. Face parte din cadrul comisiilor de concursuri sau de examinare ori din
cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor ;
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44. Face parte din cadrul unor comisii ce funcționează pe baza dispoziției
emisă de către primarul orașului ;
45. Face parte din cadrul comisiilor locale privind aplicarea legilor
proprietății ;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele create la
arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele
și procedurile specifice de arhivare ;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.37.
ARHITECT
ȘEF
SERVICIUL
URBANISM
ȘI
AMENAJAREA TERITORIULUI subordonat în mod direct primarului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de conducere care asigură
urmărirea realizării din punct de vedere tehnic a programelor de organizare și
dezvoltare urbanistică a orașului în conformitate cu P.U.G.-ul și R.U.G.-ul
orașului, coordonează elaborarea planului de amenajare a orașului și realizarea
programului de măsuri pentru aplicarea strategiei de amenajare și de
dezvoltare a teritoriului pe baza obiectivelor strategiei de dezvoltare a
teritoriului orașului, domenii prioritare ale amenajării teritoriului prin
gospodărirea complexă a terenurilor, construcțiilor, apelor, infrastructurii de
transport, telecomunicații, energetică, restructurarea și realizarea de activități
economico-sociale, dezvoltarea și modernizarea orașului, îmbunătățirea
nivelului de locuire, dotare și echipare a imobilelor și investițiilor din cadrul
orașului.
(2) Atribuţii specifice arhitect șef:
1. Urmărește întocmirea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor
și planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului orașului;
2. Fundamentează documentații pentru dezvoltarea complexă a teritoriului
orașului ;
3. Propune dezvoltarea unor structuri funcționale și spațiale, care să permită
realizarea unui echilibru permanent între modul de valorificare a potențialului
natural și cel economic, social, precum și protejarea acestora în corelare cu
conceptul dezvoltării durabile și eficiente a teritoriului orașului ;
4. Elaborează conceptul general al amenajării moderne a teritoriului
orașului ;
5. Participă și asigură asistența de specialitate la lucrările comisiilor de
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specialitate, inclusiv în cadrul celor de concesionări, închirieri sau licitații publice;
6. Asigură recepționarea lucrărilor de urbanism și amenajarea teritoriului
executate de către proiectanții, la care au fost licitate și comandate pe bază de
contracte de lucrări ;
7. Asigură respectarea legislației tehnice din cadrul actelor, autorizațiilor și
avizelor acordate în domeniul autorizațiilor în construcții, urbanismului și
amenajării teritoriului orașului ;
8. Verifică și controlează modul de aplicare a hotărârilor consiliului local
și a dispozițiilor primarului, în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,
luând masuri de intrare în legalitate din punct de vedere tehnic a acestora ;
9. Urmărește îmbunătățirea continuă a aspectului urban și face propuneri
pentru păstrarea specificului local în materie de arhitectură, făcând propuneri de
întreținere, reparare, consolidare, refacere sau modernizare a construcțiilor
existente conform cărților tehnice și legislației în domeniu ;
10. Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea în siguranță a
clădirilor afectate de seisme și alunecări de teren ;
11. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranța clădirilor cu
risc mare de funcționare ;
12. Asigură verificarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor, răspunzând în
termenul legal, cu privire la respectarea disciplinei în cadrul activității de
urbanism și amenajarea teritoriului, calitatea în construcții, protecția mediului în
teritoriu, propunând măsuri de soluționare a tuturor aspectelor îndreptățite ;
13. Asigură relația publică cu cetățenii, instituțiile publice și cu alte
persoane juridice în domeniul său de specialitate ;
14. Asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea și realizarea programelor
de organizare și de dezvoltare urbanistică a orașului ( P.U.Z., P.U.D., studii de
specialitate, cercetări de specialitate... ) ;
15. Întocmește documentația tehnică pentru amenajarea zonelor verzi, a
drumurilor și propune clasificarea străzilor de pe raza orașului ;
16. Organizează primirea și verificarea documentațiilor tehnice în teren,
depuse de către solicitanți pentru obținerea de certificate de urbanism și autorizații
de construcții / desființare, după care decide asupra cererilor formulate și le
rezolvă conform legii ;
17. Gestionează procesele emiterii și redactează certificatele de urbanism
și autorizațiile de construcții / desființare, semnând pe acestea, alături de primarul
și secretarul orașului ;
18. Urmărește aplicarea întocmai și răspunde de respectarea legalității
tehnice la eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție /
desființare, întocmind referatele și dispozițiile aferente, aplicând și viza pentru
neschimbare pe toate înscrisurile dosarelor ;
19. Se preocupă de obținerea acordurilor și avizelor prevăzute în legile
speciale;
20. Întocmește și propune spre aprobare către primar a studiilor și detaliilor
Pagina 45 / 66

de urbanism și amenajarea teritoriului ;
21. Asigură verificarea și inventarierea anuală a construcțiilor cu caracter
provizoriu și permanent de pe raza orașului ;
22. Realizează, împreună cu alte compartimente de specialitate, activități
de verificare a terenurilor libere din oraș, precum și a construcțiilor efectuate fără
autorizație de construcție sau fără respectarea autorizației de construcție. Verifică
regimul juridic al imobilelor terenuri și clădiri și face propuneri pertinente și
obiective către primar în funcție de situație ;
23. Asigură întocmirea și redactarea referatelor de necesitate și a notelor de
fundamentare, detaliind necesitatea și oportunitatea acestora bazată pe eficiență,
eficacitate, rentabilitate și legalitate, în vederea demarării investițiilor de pe raza
orașului, ce stau la baza proiectelor de hotărâri ;
24. Organizează banca de date urbanistice a orașului și urmărește
actualizarea permanentă și continuă a datelor ;
25. Avizează, întocmește și redactează toate materialele de bază pentru
realizarea investițiilor, respectiv note de fundamentare, teme de proiectare, note
conceptuale, caiete de sarcini, conform legislației specifice, propunând primarului
supunerea lor spre aprobare consiliului local ;
26. Acționează ferm prin acțiuni legale pentru păstrarea și conservarea,
protejarea și restaurarea monumentelor și clădirilor cu arhitectură tradițională
locală și pentru promovarea principiilor de arhitectură modernă, făcând propuneri
de intervenție asupra monumentelor ;
27. Asigură și redactează întocmirea documentațiilor necesare atribuirii și
schimbării denumirilor de străzi sau de instituții publice în condițiile legii ;
28. Face analiza operativă privind respectarea structurii și conținutului
documentelor depuse și restituirea, după caz a documentațiilor necorespunzătoare
în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii ;
29. Analizează proiectele de lucrări depuse de către solicitanți în vederea
autorizării executării lucrărilor, privind constatarea îndeplinirii tuturor cerințelor
și condițiilor cuprinse în cadrul avizelor obținute de către solicitant;
30. Asigură măsurile de protecție urbanistică a clădirilor și monumentelor
istorice, colaborând în acest scop cu organismele specializate, abilitate prin lege ;
31. Asigură asistența tehnică la activitățile de concesionare, închiriere,
schimburi, dare în folosință și de vânzare, proprietatea orașului ;
32. Comunică compartimentului taxe și impozite locale și urmărește ca
beneficiarii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcții să achite
taxele legale pentru eliberarea acestor documente ;
33. Întocmește toată documentația necesară pentru autorizațiile de
desființare în cazul depistării construcțiilor nelegale, întocmind și procesele
verbale de contravenție conform legii ;
34. Urmărește modul de respectare a legalității tehnice în cazul
organizărilor de șantier și dispune luarea măsurilor pentru intrarea în legalitate ;
35. Asigură păstrarea confidențialității datelor impuse de lege și secretului
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de servici, stabilit prin lege și răspunde pentru realitatea, regularitatea, necesitatea,
oportunitatea, eficiența, eficacitatea și legalitatea tuturor operațiunilor înscrise în
cadrul documentelor elaborate și redactate;
36. Propune și organizează banca de date cadastrale urbane pentru toate
imobilele, terenuri sau clădiri, aflate în domeniul public sau privat al orașului,
asigurând actualizarea datelor, ori de câte ori este necesar ;
37. Ține evidența cadastrală la zi a imobilelor și întocmește la zi cărțile
tehnice ale construcțiilor, care nu le au întocmite ;
38. Organizează primirea și verificarea în teren a documentațiilor tehnice
de specialitate, făcând parte din cadrul comisiilor de recepție a lucrărilor de
investiții;
39. Verifică în teren schițele de dezmembrare și cadastrale, după care
acordă avizul necesar pe aceste schițe, verificând, confirmând veridicitatea și
semnând vecinătatea imobilelor persoanelor fizice sau juridice cu imobilele
domeniului public și privat al orașului ;
40. Propune întocmirea, gestionează și asigură păstrarea planurilor
cadastrale și a cărților funciare pentru toate imobilele, construcții și terenuri aflate
în domeniul public sau privat al orașului ;
42. Organizează și exercită activități de control privind disciplina în
construcții
trimestrial,
constată
contravenții,
propunând
sancțiuni
contravenționale și măsuri de intrare în legalitate, urmărind și răspunzând pentru
executarea lucrărilor și serviciilor contractate, informând săptămânal în scris
primarul despre neregulile apărute, întocmind procese – verbale de recepție a
lucrărilor sau la terminarea lucrărilor, conform actelor normative în vigoare ;
43. Colaborează permanent cu Inspectoratul în Construcții Vălcea,
Compartimentul Disciplină în Construcții ;
44. Propune acționarea în justiție în vederea desființării lucrărilor sau de
aducere la starea inițială a terenurilor și construcțiilor, pentru care nu s-au emis
autorizații de construire sau la care nu au fost respectate prevederile legale ;
45. Întocmește trimestrial un raport privind respectarea programului de
control, cu semnalarea abaterilor constatate și modul lor de soluționare, pe care-l
prezintă sub număr de înregistrare și sub semnătura primarului ;
46. Coordonează activitatea de transport subordonată ;
47. Verifică, conduce și evaluează personalul din subordine conform
legislației în vigoare ;
48. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele la arhiva
primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele și
procedurile specifice ;
49. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice, cu
modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legea nr.319/2006, privind
normele de securitate și sănătate în muncă, cu modificările și completările
ulterioare, precum și prevederile Legea nr.307/2006, privind normele de protecție
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și stingere a incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
50. Cunoaște și respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare
din cadrul instituției;
Art.38. COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT în subordinea primarului prin intermediul serviciului
urbanism și amenajarea teritoriului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care efectuează
administrarea, gestionarea, paza, întreținerea, repararea, modernizarea,
exploatarea eficientă, eficace și economică a tuturor imobilelor, domeniul public
și privat al orașului, este responsabil cu mediul, gestionează serviciile publice.
(2). Atribuţii specifice inspector:
1. Ține evidența domeniului public și privat al orașului, aflat în listele de
inventare și de gestiune, inclusiv a rețelelor de apă, de canalizare, energie
electrică, telefonie, cablu TV, gaze, hidranți, etc..., de pe raza orașului ;
2. Inventariază domeniul public și privat al orașului, aflat în listele de inventare
și de gestiune, inclusiv a rețelelor de apă, de canalizare, energie electrică,
telefonie, cablu TV, gaze, hidranți, etc..., de pe raza orașului ;
3. Propune lucrările de investiții și fondurile necesare administrării, întreținerii,
modernizării domeniului public și privat al orașului, motivat în fapt, în drept, în
necesitate și în oportunitate, în eficiență și eficacitate, în economicitate și
regularitate pentru elaborarea bugetului local și planului de achiziții anual ;
4. Întocmește planul de coordonare a execuției lucrărilor tehnico-edilitare de pe
raza orașului, pe care în supune spre aprobare primarului sau după caz consiliului
local, urmărind pe teren respectarea realizării acestuia ;
5. Participă la întocmirea planului de gospodărire și înfrumusețare a orașului în
baza legislației în vigoare, urmărind executarea lucrărilor prevăzute și aprobare
de către primar sau de către consiliul local, acordând asistență tehnică pentru
realizarea lui în termenele stabilite ;
6. Ia măsurile care se impun în vederea aplicării și respectării planului de
gospodărire și înfrumusețare a orașului întocmind și procesele – verbale de
contravenție, conform legislației în vigoare ;
7. Urmărește întreținerea domeniului public și privat al orașului, conform
destinațiilor stabilite prin planul de urbanism general și prin regulamentul de
urbanism general al teritoriului orașului, aprobate prin hotărârile consiliului local
și prin dispozițiile primarului ;
8. Urmărește conservarea domeniului public și privat al orașului, conform
destinațiilor stabilite prin planul de urbanism general și prin regulamentul de
urbanism general al teritoriului orașului, aprobate prin hotărârile consiliului local
și prin dispozițiile primarului ;
9. Urmărește respectarea de către agenții economici, persoanele fizice sau
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persoanele juridice a măsurilor de protejare a mediului ( ambiant, apă, aer, sol,
fiind pe cale de consecință responsabilul cu mediul ) ;
10. Urmărește prevenirea poluării aerului, apei și solului, propunând măsuri
corespunzătoare, conform legislației în vigoare privind protecția mediului ;
11. Răspunde de executarea de bună calitate și la termen a lucrărilor de
întreținere finanțate de la bugetul local: străzi, trotuare, parcuri, zone verzi,
salubritate, iluminat public, apă-canal, etc.... ;
12. Răspunde de executarea de bună calitate și la termen a lucrărilor de reparații
finanțate de la bugetul local: străzi, trotuare, parcuri, zone verzi, salubritate,
iluminat public, apă-canal, etc.... ;
13. Întocmește procesele verbale de recepție, parțiale și definitive, la lucrările
de întreținere sau de reparații efectuate pe străzi, trotuare, parcuri, zone verzi,
salubritate, iluminat public, apă-canal, etc.... ;
14. Verifică toată documentația de execuție din punct de vedere tehnic, privind
lucrările de întreținere sau de reparații efectuate pe străzi, trotuare, parcuri, zone
verzi, salubritate, iluminat public, apă-canal, etc.... ;
15. Înaintează toată documentația rezultată în urma verificării, pentru lucrările
de execuție a întreținerilor și reparațiilor la străzi, trotuare, parcuri, zone verzi,
salubritate, iluminat public, apă-canal, etc...., confirmând corectitudinea tehnică a
lucrărilor, către compartimentul contabilitate și către persoana împuternicită să
acorde viza de control financiar preventiv propriu și pentru lichidare ;
16. Asigură, în colaborare cu poliția din oraș, întreținerea rețelelor stradale,
marcarea locurilor de parcare și de circulație, pentru desfășurarea normală și
legală a transportului auto și hipo pe raza orașului ;
17. Urmărește, împreună cu poliția locală, modul cum agenții economici,
persoanele fizice și persoanele juridice, folosesc mijloacele de transport,
asigurând ca acestea să fie întreținute în vederea păstrării ordini și curățeniei în
oraș ;
18. Răspunde, împreună cu compartimentul protecție civilă și cu comisia pentru
dezastre, de îndeplinirea sarcinilor privind prevenirea înzăpezirilor arterelor de
circulație și prevenirea inundațiilor, cauzare de colmatarea șanțurilor arterelor de
circulație ;
19. Ia măsurile necesare, împreună cu compartimentul protecție civilă și cu
comisia pentru dezastre, în vederea îndepărtării zăpezilor și gheții, sau a efectelor
produse de inundații ;
20. Asigură utilajele necesare prevenirii inundațiilor și înzăpezirilor, ori a
efectelor produse de îngheț ;
21. Urmărește respectarea actelor normative în problemele de gospodărire
locală, ordine și curățenie locativă și de mediu, emise de către organele
competente ;
22. Întocmește procesele – verbale de contravenții și aplică sancțiunile
contravenționale, potrivit legii, în problemele de gospodărire locală, ordine și
curățenie locativă și de mediu, emise de către organele competente ;
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23. Urmărește încasarea amenzilor care țin de procesele – verbale de
contravenție întocmite de compartimentului propriu ;
24. Verifică permanent și confirmă facturile privind consumul de energie
electrică pentru iluminatul public, din domeniul public și privat al orașului,
consumul de gaze și serviciile de apă, canal, gunoi, prestate de către agenții
economici atestați, în vederea întocmirii propunerilor de angajare a cheltuielilor
respective, a angajamentelor bugetare și a ordonanțărilor de plată, în vederea
obținerii vizei de control financiar preventiv propriu și lichidării acestora de către
compartimentul contabilitate și de către persoana împuternicită cu viza de control
financiar preventiv, venind cu propuneri scrise și motivate, concrete de
eficientizare a acestor servicii și de scădere a cheltuielilor pentru acestea ;
25. Ia măsuri operative pentru remedierea avariilor produse la serviciile publice
privind iluminatul public, distribuția de gaze naturale, serviciile de apă potabilă și
de canalizare, de salubrizare, aducând la cunoștință de îndată aceste probleme și
măsurile luate, primarului orașului ;
26. Întocmește studii, referate de necesitate, note de fundamentare privind
propunerile pentru achizițiile publice, complet documentate și în funcție de
creditele bugetare aprobate, pe care le supune spre aprobare primarului sau după
caz consiliului local ;
27. Asigură buna întreținere, reparare, recondiționare și modernizare a
mobilierului stradal, băncilor, iluminatului public, fântânilor, locurilor de joacă,
etc..., în colaborare cu inspectorul de la compartimentul zone și spații verzi ;
28. Urmărește întreținerea, repararea și buna gospodărire a bazelor sportive și
a celorlalte dotări și terenuri amenajate, care țin de domeniul public sau privat al
orașului ;
29. Păstrează cartea tehnică a construcțiilor noi și a celorlalte construcții, din
domeniul public și privat al orașului ;
30. Completează la zi cartea tehnică a construcțiilor noi și a celorlalte
construcții, din domeniul public și privat al orașului ;
31. Calculează prețul de cost pentru valorificarea sub orice formă a bunurilor
din domeniul public sau privat al orașului, conform legislației în vigoare, în
colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei și-l prezintă
primarului orașului pentru a fi aprobat de către consiliul local ;
32. Întocmește documentația premergătoare și ulterioară aprobării prin
hotărârea consiliului local privind: închirierea, concesiunea, darea în
administrare, darea în folosință gratuită, vânzarea, schimbul, casarea, încetarea și
rezilierea contractelor, evacuarea din spațiile publice sau private, demolarea
construcțiilor nelegale de pe domeniul public, trecerea în sau din domeniul public
sau privat al orașului, completarea ori modificarea domeniului public sau privat
al orașului, în termenele și în procedurile legale, privind bunurile din domeniul
public sau privat al orașului, ținând și completând la zi registrele aferente acestor
activități ;
33. Răspunde de buna funcționare a instalațiilor sanitare, electrice, termice, din
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cadrul imobilelor domeniului public și privat al orașului ;
34. Urmărește modul de gospodărire, întreținere și reparații executate la fondul
de locuințe proprietate de stat și proprietate locală, conform legislației în vigoare
;
35. Ține evidența spațiilor locative proprietate de stat sau proprietate locală,
identificând locurile libere/vacante, rămase disponibile, în vederea repartizării ;
36. Propune și întocmește documentele anterioare și ulterioare adoptării
hotărârilor consiliului local privind repartiția în fondul locativ de stat sau local și
execută dispozițiile privind repartizarea fondului locativ ;
37. Ține evidența spațiilor cu altă destinație, inclusiv garaje sau boxe și face
propuneri motivate în vederea închirierii, concesionării sau vânzării în condițiile
legii ;
38. Întocmește procesele – verbale de predare – primire, ale spațiilor locative
sau ale spațiilor cu altă destinație, pe care le înaintează cu toată documentația
aferentă către compartimentul contabilitate și compartimentul taxe și impozite
locale ;
39. Identifică și ține evidența locuințelor și terenurilor insalubre, care prezintă
pericol public, din domeniul public sau privat al orașului, propunând măsuri de
sancționare, mutare, consolidare, desființare, etc.., după caz, în colaborare cu
compartimentul protecție civilă ;
40. Soluționează conform legii cererile și petițiile care au ca obiect domeniul
public sau privat al orașului, sarcinile și atribuțiile sale de servici ;
41. Sprijină asociațiile de locatari pe linia gospodăririi, înfrumusețării orașului,
precum și pentru buna gospodărire, întreținere și administrare a fondului locativ ;
42. Transmite în termen de 2 zile către compartimentul taxe și impozite locale
datele, informațiile și înscrisurile pentru taxele și impozitele locale, de care are
cunoștință în domeniul său de activitate ;
43. Înaintează anual toată documentația aferentă compartimentului și o depune
conform legislației specifice la arhiva primăriei ;
44. Răspunde de sectorul ce cuprinde zona de la intrare în oraș până la blocurile
L1, L2, L3 și strada Izlazului;
45. Participă și asigură asistența tehnică de specialitate în cadrul lucrărilor
diverselor comisii de specialitate constituite la nivelul primăriei orașului, inclusiv
cele pentru concesiuni, închirieri, achiziții publice, inventarieri, recepții bunuri și
lucrări ;
46. Participă la comisiile de verificare în teren a imobilelor, terenuri și clădiri,
ce fac obiectul majorării impozitului local cu 500% ;
47. Efectuează toate sarcinile și atribuțiile persoanei de la serviciul de
urbanism și amenajarea teritoriului în cazurile în care titularul postului se află în
concedii sau când postul este vacant ;
48. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice, cu
modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legea nr.319/2006, privind
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normele de securitate și sănătate în muncă, cu modificările și completările
ulterioare, precum și prevederile Legea nr.307/2006, privind normele de protecție
și stingere a incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
49. Cunoaște și respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de Ordine
Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare din cadrul instituției ;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi de
specialitate rezultate din cadrul altor acte normative în vigoare.
Art.39. COMPARTIMENT INFORMATICĂ, în subordinea primarului
prin intermediul serviciului urbanism și amenajarea teritoriului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură
gestionarea sistemului informatic al primăriei, precum și pregătirea materialelor
pentru accesarea fondurilor interne sau europene prin programele de finanțare
rambursabilă sau nerambursabilă
(2). Atribuţii specifice consilier:
1. Coordonează studiul și analiza sistemelor informatice din cadrul primăriei;
2. Întocmește și redactează strategia de dezvoltare a sistemului informatic de
management economic, concepând și elaborând proiecte de dezvoltare a
sistemului informatic la nivel local ;
3. Coordonează integrarea proiectelor de dezvoltare a sistemelor de
management informatic la nivel local, cu cele la nivel național ;
4. Cooperează la revizuirea periodică a strategiei de informatizare în funcție
de realitățile și orientările curente în cadrul tehnologiei informației, cu prioritățile
locale și naționale ;
5. Urmărește asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemului de
management informatic local, sistemelor informatice în exploatare, precum și cu
rețelele informatice la nivel național ;
6. Evaluează acțiunile de implementare a strategiei de informatizare local,
stadiul de realizare și concordanța realizărilor cu normele și metodologiile unitare
în domeniu la nivel local și la nivel național ;
7. Instalează sau dezinstalează stații de lucru (fizic) și imprimante hardware
/ software ;
8. Configurează software ale stațiilor de lucru din cadrul primăriei orașului;
9. Conectează rețeaua de calculatoare hardware și software locală ;
10. Instruiește la solicitare personalul din cadrul primăriei pentru utilizarea
calculatorului, pentru folosirea aplicațiilor de bază și folosirea perifericelor în
rețea ;
11. Propune spre achiziție componente, periferice și alte elemente
informatice, pe care le consideră necesare, calitative și eficiente pentru buna
desfășurare a activității în domeniul informaticii ;
12. Asigură buna funcționare a sistemelor informatice din primărie, realizând
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copii pe CD-uri sau pe stik-uri ;
13. Participă la instalarea și configurarea serverelor, urmărește funcționarea
serverelor în conformitate cu documentația de administrare primită de la furnizor;
14. Participă la recepțiile de tehnică de calcul și licențe software de bază și
altele decât cele de bază ;
15. Participă la organizarea evidenței echipamentelor informatice și de calcul
16. Efectuează copii de siguranță pentru toate datele gestionate de primărie;
17. Asigură întreținerea de specialitate și schimbarea consumabilelor pentru
imprimante ;
18. Realizează instalarea și dezinstalarea software -ului, altul decât softwareul de bază ;
19. Formulează propuneri privind realizarea de noi aplicații necesare
activităților din cadrul primăriei, administrând și întreținând rețeaua de
calculatoare și baze de date din cadrul primăriei orașului ;
20. Asigurarea întreținerii soft a tehnicii de clacul, pentru produsele soft, care
nu fac parte din categoria soft-ului de bază ;
21. Verifică zilnic și transmite compartimentului secretariat, spre știință
primarului orașului, informațiile transmise prin poșta electronică, transmițând
răspunsurile online, accesând zilnic punctul de informare electronic al primăriei;
22. Participă la organizarea evidenței produselor software de bază instalate, a
programelor informatice din cadrul primăriei, ține evidența licențelor alocate,
stabilește graficul de actualizare a sistemelor de operare și a pachetelor de
programe ;
23. Stabilește normele de utilizare în cadrul primăriei a tehnicii de calcul și a
sistemului local informatic, a aplicațiilor informatice, urmărind să asigure
securitatea rețelei locale și a datelor ;
24. Participă cu informații tehnice specifice la licitații și încheierea unor
contracte necesare pentru realizarea lucrărilor care țin de sistemul informatic,
lucrări care nu se pot face cu surse proprii ( ex.: service imprimante postgaranție,
extindere rețea de calculatoare ) ;
25. Participă la activitățile de mentenanță evolutivă, respectiv de mentenanță
corectivă, pentru sistemele informatice gestionate de primărie ;
26. Analizează și face propuneri de modernizare a sistemului informatic în
domeniile de activitate din cadrul primăriei ;
27. Realizează cu sprijinul celorlalte compartimente din cadrul primăriei,
analiza sistemelor informatice existente, formulând posibilități de dezvoltare și
modernizare ale acestora ;
28. Configurează caracteristicile utilizatorilor de sisteme informatice,
parolele și drepturile de acces la rețeaua informatică ;
29. Analizează permanent sistemul informatic local și propune îmbunătățirea
și creșterea eficienței acestuia, participând activ la realizarea proiectelor de
modernizare informatică din cadrul primăriei ;
30. Propune, elaborează și aplică cele mai bune strategi și metode de
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întreținere și reparare a echipamentelor din dotarea primăriei pentru care a expirat
perioada de garanție, conform prevederilor legale specifice în vigoare ;
31. Administrează și actualizează, pe baza datelor primite de la
compartimentele din cadrul primăriei, portalul extern, site-ul primăriei ;
32. Asigură întreținerea portalului extern, site-ului primăriei orașului în
conformitate cu cerințele specifice și cu nevoile de informare ale persoanelor
fizice, cetățenilor sau ale persoanelor juridice, respectând clasificarea
documentelor ;
32. Asigură condițiile necesare firmelor specializate pentru întreținerea și
depanarea produselor hardware și software, conform clauzelor contractuale
încheiate ;
33. Elaborează și aplică în conformitate cu cerințele specifice autorității
publice locale, politici de securitate informatică a datelor vehiculate în cadrul
primăriei, prin intermediul rețelei locale și asigură actualizarea continuă a
acestora;
34. Redactează după caz referate, note de fundamentare, memorii
justificative, proiecte de hotărâri pe care le prezintă primarului orașului, postând
pe site-ul primăriei toate documentele impuse de legile speciale sau date de către
compartimentele de specialitate din cadrul primăriei ;
35. Conlucrează cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei
orașului în vederea elaborării programelor de dezvoltare în domeniul
infrastructurii de informatică și de comunicații la nivel local ;
36. Asigură asistența tehnică de specialitate în elaborarea programelor de
dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică și comunicații locale ;
37. Cooperează la formularea și revizuirea periodică a strategiei de
informatizare în funcție de realitățile și orientările curente în tehnologia
informatică locală și națională ;
38. Urmărește asigurarea compatibilității și interoperativității sistemului
informatic de servicii electronice propriu cu sistemele informatice în exploatare
și cu rețelele informaționale de interes local și național ;
39. Evaluează acțiunile de implementare a strategiei de informatizare, stadiul
de realizare și concordanța realizărilor cu normele și metodologiile unitare, la
nivel local ;
40. Coordonează crearea, utilizarea, întreținerea, protecția, arhivarea bazelor
de date specifice ;
41. Auditează sistemul de educare a funcționarilor în domeniul I.T., calitatea,
eficiența, creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la
activitatea serviciului, funcționarea sistemului informational ;
42. Coordonează personalul primăriei în vederea utilizării tehnologiei
informatice și comunicațiilor la nivel local ;
43. Se ocupă de accesarea programelor de finanțare prin fonduri rambursabile
sau nerambursabile europene sau guvernamentale și a modalităților de
implementare a acestora la nivelul autorității publice locale ;
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44. Asigură gestionarea asistenței și a managementului privind accesarea,
derularea, implementarea, finalizarea fondurilor europene sau guvernamentale,
prin activități de coordonare, programare, implementare, monitorizare, raportare,
prin instrumentele de preaderare și prin fondurile structurale și de coeziune ;
45. Elaborează studii, documente în sprijinul activității celorlalte
compartimente în domeniul informaticii asistate pe calculator ;
46. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice, cu
modificările și completările ulterioare ;
47. Cunoaște și respectă dispozițiile Legea nr.319/2006, privind normele de
securitate și sănătate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legea nr.307/2006,
privind normele de protecție și stingere a incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019,
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare
din cadrul autorității publice locale ;
49. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele la arhiva
primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele, termenele și
procedurile specifice ;
50. Duce la îndeplinire, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local,
precum și alte prevederi de specialitate rezultate din cadrul altor acte normative
în vigoare.
Art.40. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, subordonat primarului
prin intermediul serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură și
gestionează achizițiilor publice
(2). Atribuţii specifice consilier achiziții publice:
1. Organizează și realizează gestiunea și administrarea curentă a
compartimentului resurse umane, a funcțiilor publice și a posturilor contractuale,
conform legislației specifice ;
2. Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, conform
formatelor standard de raportare, prevăzute de anexele 1 și 2, din Hotărârea
Guvernului nr.553/2009, pe care le înaintează în termen către A.N.F.P. ;
3. Comunică în termenul legal pe portalul de management al A.N.A.F.-ului
informațiile conforme H.G. nr.553/2009 ;
4. Anual întocmește lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice,
pe care-l transmite către A.N.F.P. spre avizare ;
5. Întocmește raportul de specialitate privind planul ocupare a funcțiilor
publice în vederea aprobării acestuia de către consiliul local la propunerea și
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inițiativa primarului orașului ;
6. Redactează documentația necesară avizării funcțiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prezentând-o primarului orașului;
7. Redactează documentația privind obținerea avizului pentru ocuparea
posturilor unice vacante, conform legislației în vigoare ;
8. Redactează referate de specialitate la referatele de aprobare ale
primarului în vederea adoptării ulterioare a hotărârilor de consiliu local privind
organigrama, statul de funcții și a numărului de personal al aparatului de
specialitate al primarului și a celorlalte activități aflate în subordinea primarului
și consiliului local ;
9. Propune modificarea fișelor posturilor pentru funcționarii publici și
pentru personalul contractual redactându-le în forma finală la indicațiile
conducătorilor primăriei orașului ;
10. Păstrează fișele posturilor la dosarele personale pentru fiecare
funcționar public și pentru fiecare personal contractual, conform legislației în
vigoare ;
11. Redactează și înaintează anual personalului de conducere, conform
organigramei, formatul standard al raportului de evaluare a performanțelor
individuale ale funcționarilor publici și pe cele ale personalului contractual,
asigurând asistența de specialitate evaluatorilor ;
12. Ține legătura permanent cu îndrumătorii funcționarilor publici
debutanți ajutându-i în îndeplinirea sarcinilor lor specifice ;
13. Preia toate documentele impuse de legislația în domeniu de la
îndrumători și de la debutanți la sfârșitul perioadei de stagiu, elaborând împreună
cu îndrumătorii programul de desfășurare al perioadei de stagiu al funcționarului
public debutant ;
14. Întocmește, actualizează, modifică, completează, rectifică, păstrează și
ține evidența dosarelor profesionale pentru toți funcționarii publici de conducere
și de execuție și pentru tot personalul contractual conform legislației specifice în
vigoare ;
15. Ține cont la zi de toate modificările legislative în vigoare prin
intermediul programului legislativ, ce vizează compartimentul resurse umane și
în raport de sarcinile și atribuțiile postului ;
16. Stabilește cheltuielile de personal pentru bugetul local pe activități în
parte prezentându-le primarului orașului ;
17. Întocmește și redactează, anual sau ori de căte ori starea de fapt sau de
drept o impune, statele de funcții nominale pentru toate activitățile din cadrul
autorităților locale ale orașului, statele de plată lunare, înaintând fluturașii de
salarii și indemnizații persoanelor îndreptățite, publicând salariile și
indemnizațiile din cadrul autorității locale pe site-ul primăriei în termenul și
procedura impusă de legea specială ;
18. Completează pe bază de documente justificative fișele fiscale 1(FF1)
și fișele fiscale 2(FF2) ;
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19. Asigură planificarea concediilor de odihnă din luna decembrie pentru
anul viitor, asigurând planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pentru anul
în curs în baza solicitărilor funcționarilor publici și a personalului contractual,
conform prevederilor legale în vigoare, urmărind realizarea concediilor de odihnă,
conform cererilor aprobate ;
20. Întocmește referate de necesitate anuale și lunare pentru buna
funcționare a compartimentului resurse umane ;
21. Întocmește toate rapoartele statistice impuse de lege și solicitate de
instituțiile statului ;
22. Eliberează adeverințe la solicitarea persoanelor fizice îndreptățite,
respectiv la cererea funcționarilor publici sau la cererea personalului contractual;
23. Rezolvă în termenul legal toată corespondența ce ține de
compartimentul resurse umane ;
24. Redactează și gestionează declarațiile de avere pentru aleșii locali și
pentru funcționarii publici de conducere și de execuție conform legislației în
vigoare ;
25. Redactează și gestionează declarațiile de interese pentru aleșii locali și
pentru funcționarii publici de conducere și de execuție conform legislației în
vigoare ;
26. Întocmește, reactualizează și transmite on-line la I.T.M. Vâlcea,
registrul general de evidență al salariaților conform Hotărârii de Guvern
nr.500/2011 ;
27. Întocmește semestrial machetele privind structura funcțiilor publice și
a fondului de salarii conform Hotărârii de Guvern nr.186/1995 și le înaintează
către D.G.F.P.S. Vâlcea, Serviciul Buget și situația numărului de posturi ocupate
și o înaintează D.G.F.P.S. Vâlcea, Biroul Salarizare – Organizare ;
28. Întocmește și transmite lunar, pe cale electronică declarația privind
obligațiile lunară de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate Declarația 112, conform legislației în
vigoare ;
29. Înștiințează organizarea concursului de recrutare a funcțiilor publice în
termenul și în procedura impusă de lege A.N.F.P. ;
30. Pregătește bibliografia și tematica de concurs pentru funcționarii publici
și personalul contractual înaintând-o conducătorului unității pentru aprobare ;
31. Propune prin referate constituirea comisiei de concurs și comisiei de
soluționare a contestației, nominal pentru membrii componenți ;
32. Întocmește și publică concursul în termenul și conform procedurii
impuse de legislația specifică în vigoare ;
33. Este persoana de contact din cadrul primăriei care primește dosarele de
concurs și acordă la cerere informații specifice, privind ocuparea posturilor
vacante, promovări, avize, publicații, afișări, etc... ;
34. Asigură secretariatul comisiei de concurs sau examen, după caz, și
secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor pentru funcționarii publici și
Pagina 57 / 66

pentru personalul contractual ;
35. Urmărește respectarea drepturilor și a îndatoririlor funcționarilor
publici și a personalului contractual făcând propuneri scrise conducătorului în
vederea remedierii problemelor apărute ;
36. Redactează și propune acorduri colective de muncă, regulamentul de
organizare și de funcționare internă, regulamentul de ordine interioară sau alte
regulamente ce țin de compartimentul resurse umane ;
37. Redactează referate și note de fundamentare, motivate în fapt și în drept,
motivate cu privire la necesitate și oportunitate, pentru numirea în funcții publice,
suspendarea, reluarea sau încetarea raporturilor de servici, încadrarea,
promovarea, transferarea, detașarea și încetarea contractelor individuale de muncă
pentru personalul primăriei ;
38. Redactează referate și note de fundamentare, motivate în fapt și în drept,
motivate cu privire la necesitate și oportunitate, pentru trecerea în gradația
superioară, avansarea în funcție, promovarea în categorii, clase, grade pentru
funcționarii publici și respectiv grade sau trepte profesionale pentru personalul
contractual ;
39. Întocmește și redactează documentele pentru dosarele pentru
pensionare a salariaților din cadrul primăriei pentru incapacitatea de muncă, limită
de vârstă, etc... ;
40. Urmărește permanent întocmirea și verificarea documentelor
justificative care atestă situația proprie și a persoanelor aflate în întreținere în
vederea acordării deducerilor personale conform legislației în vigoare ;
41. Propune primarului spre aprobare programul anual de formare și
perfecționare profesională o dată la doi ani pentru fiecare funcționar public ;
42. Păstrează secretul de servici și confidențialitatea datelor, face parte din
cadrul comisiei paritare ;
43. Ține condica de prezență și răspunde de evidența prezenței la lucru a
funcționarilor publici și a personalului contractual ;
44. Urmărește întocmirea corectă a pontajelor de către cei desemnați să le
efectueze, făcând verificări asupra corectitudinii acestora ;
45. Redactează contractele individuale de muncă pentru personalul
contractual și înaintează toate modificările apărute către compartimentul
contabilitate, după ce în prealabil au fost semnate de către părțile contractuale;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele creeate
la arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele,
termenele și procedurile specifice de arhivare ;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;
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50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.41. COMPARTIMENT SECRETARIAT, în subordinea
primarului prin intermediul serviciului urbanism și amenajarea teritoriului.
(1) Misiunea şi scopul: personal contractual de execuție care se ocupă
de înregistrarea ieşirilor şi intrărilor în Primărie; acordarea de informaţii
persoanelor solicitante; redactarea înscrisurilor
(2) Atribuţii specifice consilier:
1. Asigura şi informează persoanele fizice şi juridice aplicând în acest sens
prevederile legii specifice petiţiilor, cererilor şi sesizărilor precum şi
legislaţia privind transparenţa decizională şi ţine la zi evidenţa în
Registrul Special;
2. Ţine legătura cu toate compartimentele primăriei asigurând transferul
de informaţii între acestea şi exterior, în ceea ce priveşte comunicarea
socială şi a răspunsurilor la acestea;
1. Comunică Hotărârile şi Dispoziţiile generale la Compartimente prin
Registrul Special pe bază de semnătură;
2. Oferă cetăţenilor informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor
de solicitări precum şi alte solicitări în legătură cu administraţia locală;
3. Înregistrează conform legislaţiei în vigoare toate actele intrate şi ieşite
în registrul de intrare – ieşire, registru ce reprezintă evidenţa de bază;
4. Ţine evidenţa propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi solicitărilor
cetăţenilor, le transmite spre soluţionare compartimentelor de
specialitate prin condică de corespondenţă, urmăreşte rezolvarea şi
comunicarea lor în termenele prevăzute de lege; clasarea şi păstrarea
registrelor de intrare – ieşire până la predarea lor la arhivă;
5. Înregistrează corespondenţa primită pe adresa Primăriei şi a Consiliului
Local, urmăreşte descărcarea mail-urilor şi rezolvarea lor;
6. Ţine evidenţa problemelor ridicate de cetăţeni în cadrul audienţelor în
Registrul de Audienţe, le transmite spre rezolvare compartimentelor şi
urmăreşte rezolvarea în termenele prevăzute de lege;
7. Asigură legătura cu societatea civilă, respectând prevederile art.6,
alin.5) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională;
8. Duce la îndeplinire procedurile de comunicare a citațiilor și a altor acte
de procedură impuse de dispozițiile Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă;
9. Informează Primarul în legătură cu rezolvarea de către compartimente
a termenelor legale de soluţionare şi răspuns a diferitelor solicitări
venite din partea cetăţenilor;
10. Face înscrierea în audienţă, şi asigură condiţii pentru buna desfăşurare
a acestora;
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11. Execută lucrările de secretariat necesare pregătirii şi desfăşurării
şedinţelor Consiliului Local, precum şi pentru Dispoziţiile Primarului;
12. Asigură gestionarea mărcilor poştale necesare expedierii
corespondenţei, făcând lunar decontarea cu Compartimentul
Contabilitate pe bază borderourilor;
13. Realizează la termenele stabilite şi în condiţii corespunzătoare
tehnoredactarea lucrărilor la compartimentele primăriei acolo unde este
cazul;
14. Execută multiplicarea la xerox a tuturor documentelor Primăriei şi
Consiliului Local care se impun pentru buna funcţionare a activităţii
acestora;
15. Asigură primirea, înregistrarea şi transmiterea faxurilor;
16. Deserveşte centrala telefonică, asigură primirea, transmiterea tuturor
comenzilor din interiorul şi exteriorul Primăriei;
17. Asigura serviciile de protocol;
18. Păstrează secretul de stat şi asigură securitatea documentelor;
19. Ia măsuri în vederea aducerii la cunoştinţă prin orice mijloace de
informare a dispoziţiilor Primarului şi a hotărârilor Consiliului Local;
20. Pune în executare şi aplicare dispoziţiile prevăzute de legi (în special a
legislaţiei specifice petiţiilor, cererilor şi sesizărilor precum şi cea a
transparenţei decizionale), hotărâri, HCL, dispoziţii ale Primarului şi
sarcinile transmise de viceprimar şi secretar; Ordinul nr.400/2015,
privind codul controlului intern/managerial al entității publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.42.
COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ, în subordinea
primarului, prin intermediul serviciului urbanism și amenajarea teritoriului.
(1). Misiunea şi scopul: funcționar public de execuție care asigură baza
prevenirii, operațiunilor concomitente sau ulterioare pentru toate categoriile de
situații de urgență în concordanță cu legislația în vigoare și cu realitatea faptică
(2). Atribuţii specifice inspector:
1. Gestionează documentele și activitățile de prevenire a tuturor situațiilor
de urgență, efectuând acțiuni de îndrumare și control pe raza orașului;
2. Efectuează acțiuni de intervenție pe tipuri de risc, limitare și înlăturare a
urmărilor situațiilor de urgență produse ;
3. Controlează respectarea legii și legalității în domeniul apărării împotriva
incendiilor și de protecție civilă de către instituțiile, operatorii economici și de
către cetățenii de pe raza teritorială a orașului ;
4. Organizează și desfășoară toate activitățile de prevenire și de intervenție
în oricare situații de urgență, conform legislației specifice, a regulamentelor, a
instrucțiunilor și a ordinelor în vigoare ;
5. Conduce activitățile privitoare la asigurarea capacității operative și de
intervenție, pregătire, planificare și desfășurare a activităților conform planului de
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pregătire și intervenție anual al serviciului voluntar pentru situații de urgență;
6. Utilizează șistemele informatice de prelucrare automată a datelor cu
respectarea normelor, principiilor, termenelor și procedurilor specifice, stocând,
arhivând și păstrând datele de protecție civilă pe suporți tehnici magnetici și de
hârtie ;
7. Organizează și conduce acțiunile echipelor specializate ale voluntarilor
în caz de incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte situații de
urgență ;
8. Verifică modul cum personalul serviciului voluntar pentru situații de
urgență respectă programul de activitate și regulamentul de organizare și
funcționare;
9. Ține pentru întregul personal voluntar, un dosar individual, care cuprinde
toate documentele referitoare la contractul de voluntariat, încadrare, avize,
renegocierea și încetarea activității, situația medicală precum și recompensele și
sancțiunile acestora ;
10. Promovează permanent serviciul în rândul populației și elevilor și
asigură recrutarea permanentă de voluntari ;
11. Ține evidența participării la intervenție și face propuneri pentru
promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincții sau premii ;
12. Pregătește și asigură desfășurarea analizei anuale a activității serviciului
voluntar ;
13. Planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare
păstrare și de aplicare a documentelor operative, conform legii ;
14. Asigură măsuri organizatorice, materialele și documentele necesare
privind înștiințarea și aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia,
în mod oportun, în cazul producerii unor urgențe civile sau la ordin ;
15. Conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea
capacității de intervenție, potrivit documentelor întocmite în acest scop ;
16. Păstrează exemplarul doi al contractului de voluntariat încheiat cu
voluntarii serviciului, ținând și evidența acestora ;
17. Ține evidența participării la pregătire profesională și calificativele
obținute ;
18. Asigură studierea și cunoașterea de către personalul serviciului voluntar
pentru situații de urgență a particularităților localității precum și principalele
caracteristici ale factorilor de risc care ar influența urmările situațiilor de urgență
din zona de competență ;
19. Urmărește asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar pentru
situații de urgență prin serviciul administrativ din cadrul primăriei Orașului Băile
Govora, conform prevederilor legale ;
20. Controlează ca instalațiile, mijloacele și utilajele de stins incendii,
celelalte materiale pentru intervenție de pe teritoriul orașului să fie în stare de
funcționare și întreținute corespunzător ;
21. Urmărește executarea dispozițiilor date către voluntari și nu permite
Pagina 61 / 66

intervenția altor persoane neautorizate la conducerea serviciului ;
22. Organizează și desfășoară testarea și verificarea practică după perioada
de probă ( 3 – 6 luni ) a voluntariatului și informează beneficiarul voluntariatului
cu privire la persoanele care nu promovează testele și verificările, implicit despre
rezilierea contractelor cu aceștia ;
23. Informează semestrial instituțiile și operatorii economici ai căror
salariați fac parte din serviciul de urgență voluntar despre programul și activitățile
de pregătire ale acestora ;
24. Întocmește și actualizează permanent documentele operative ale
serviciului, informându-l pe primar despre acestea ;
25. Asigură încadrarea serviciului cu personal voluntar de specialitate ;
26. Verifică, împreună cu compartimentul de prevenire, modul de
respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populației și instituțiile
subordonate primăriei ;
27. Face propuneri scrise privind îmbunătățirea activității de prevenire și
eliminarea stărilor de pericol ;
28. Întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din
localitate care pot fi folosite în situații de urgență pe care o actualizează permanent
;
29. Efectuează instructajul lunar privind normele de sănătate și de securitate
în muncă cu tot personalul și serviciului, consemnând acest lucru în fișele
individuale ;
30. Elaborează planul de evacuare din timp, în starea de normalitate și îl
actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populației, instituțiilor și
operatorilor economici, precum și atunci când aplicarea lui devine iminentă;
31. Informează primarul despre stările de pericol constatate pe raza
teritorială a orașului ;
32. Participă la instructaje, convocări, schimburi de experiență, cursuri de
pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situații de
urgență ;
33. Ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat
serviciul voluntar pentru situații de urgență ;
34. Întocmește referate de necesitate în cursul anului și lunar privind
achizițiile publice ;
35. Face propuneri justificate și motivate în fapt și în drept pentru
întocmirea proiectului de buget și a programului anual de achiziții publice ;
36. Redactează referate, note de fundamentare și proiecte de dispoziții în
domeniul său de activitate ;
37. Întocmește rapoarte statistice și situații statistice specifice
compartimentului protecție civilă ;
38. Gestionează programul informatic la nivelul compartimentului protecție
civilă, însușindu-și modul de folosire a echipamentului informatic din dotare și
asigurând întreținerea zilnică a acestuia ;
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39. Păstrează secretul de stat, de servici, documentele clasificate și
confidențialitatea datelor ;
40. Gestionează bunurile materiale date în subgestiune ;
41. Analizează, verifică și-și însușește zilnic legislația în domeniul său de
activitate prin programul informatic ;
42. Participă la cursuri de perfecționare profesională în domeniu ;
43. Face parte din cadrul comisiilor de concursuri sau de examinare ori din
cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor ;
44. Face parte din cadrul unor comisii ce funcționează pe baza dispoziției
emisă de către primarul orașului ;
45. Întocmește raportul de intervenție pentru intervențiile serviciului
voluntar ;
46. La sfârșitul fiecărui an calendaristic depune toate documentele creeate
la arhiva primăriei, respectând nomenclatorul arhivistic și toate normele,
termenele și procedurile specifice de arhivare ;
47. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.600/2018, privind codul controlului intern/managerial al entității publice ;
48. Cunoaște și respectă prevederile Constituția României, Codul Civil,
Codului Administrativ, Legislația Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și
Regulamentul de Organizare și Funcționare din cadrul instituției ;
49. Respectă normele de securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;
50. Duce la îndeplinire, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile,
dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, precum și alte prevederi
stabilite prin acte normative de specialitate în vigoare.
Art.43 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, în
subordinea primarului prin intermediul serviciului urbanism și amenajarea
teritoriului.
ȘOFER
(1). Misiunea şi scopul: personal contractual de execuție care asigură
transportul elevilor dus-întors din punctele stabilite la Liceul Tehnologic Băile
Govora, unde își desfășoară cursurile, sau pentru alte activități specific
educaționale sau administrativ gospodărești.
(2). Atribuţii specifice șofer:
1. Cunoaște și aplică dispozițiile legale cu privire la circulația pe
drumurile publice din traficul intern ;
2. Păstrează certificatul de înmatriculare, licența de execuție, copia
licenței de transport și actele mașinilor în condiții
corespunzătoare și le prezintă la solicitarea organelor de control
în trafic ;
3. Aplică practic itinerariul curselor și instrucțiunile de la superiori,
oprind în stațiile de îmbarcare / debarcare stabilite și aprobate
anterior ;
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4. Se comportă în mod civilizat în relațiile cu elevii, colegii de
servici, superiorii ierarhici și cu organele de control în trafic ;
5. Înainte de plecare și după sosire la destinație, verifică starea
tehnică a mașinii, microbuz sau autoturism, inclusiv anvelopele,
remediind dacă este posibil defecțiunea sau anunțând de îndată
superiorii ierarhici pentru rezolvarea acesteia cât mai urgent
posibil ;
6. Nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni sau nereguli la mașini,
anunțând de îndată superiorii, în vederea remedierii acestora de
către persoane calificate și competente ;
7. Predă direct foaia de parcurs completată corespunzător și însoțită
de diagramele tahograf la sosirea din cursă ;
8. Ia măsurile de asigurare a mașinilor la parcare ;
9. Comunică de îndată șefului ierarhic telefonic sau prin orice
mijloc orice eveniment de circulație în care este implicat ;
10. Gestionează integritatea autovehiculului pe care îl are în primire;
11. Întreține autovehiculul pe care îl are în exploatare, în
conformitate cu instrucțiunile și cartea tehnică a acestuia ;
12. Este numit prin Hotărâre de Consiliu Local gestionar al
autoturismului instituției, cu toate sarcinile și atribuțiile aferente;
13. Răspunde în fața legii pentru pagubele cauzate instituției din vina
sa cu privire la obiectul serviciului ;
14. Este interzis să se prezinte în servici sub influența băuturilor
alcoolice și să consume băuturi alcoolice în timpul serviciului;
15. Se prezintă la servici la ora fixată în program, odihnit și îngrijit,
într-o ținută corespunzătoare ;
16. Este interzis să absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe
în prealabil conducerea primăriei despre acest lucru ;
17. Participă la pregătirea programului și la instructajele normelor
specifice de protecție și securitate a muncii și de protecție a
securității la incendii ;
18. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul
nr.400/2015, privind codul controlului intern/managerial al entității publice,
precum și codul de conduită al personalului contractual ;
19. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația
Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și
Funcționare din cadrul instituției ;
20.Executa si alte atributii prevazute de legi, Hotărâri ale Consiliului
Local, dispozitii ale primarului, etc.
Art.44. ÎNGRIJITOR
(1). Misiunea şi scopul: personal contractual de execuție care păstrează
ordinea, curățenia și dezinfecția în interiorul și în exteriorul sediului primăriei.
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(2). Atribuţii specifice îngrijitor:
1. Pastreaza si intretine curatenia in imobil si in jurul acestuia;
2. Asigura si pastreaza bunurile din unitate si din jurul ei;
3. Periodic ia masuri de curatenie a inventarului moale (covoare, mochete, etc)
4. Urmareste si ia masurile ce se impun privind folosirea instalatiilor sanitare si
a iluminatului din incinta;
5. Foloseste conform instructiunilor aspiratorul din dotare, raspunzand de buna
utilizare a acestuia;
6. Distribuie corespondenta locala ce revine din partea consiliului local si a
primarului;
7. Raspunde de efectuarea, zilnic, a curateniei in birourile imobilului ;
8. Respecta normele de, conform reglementarilor in vigoare de protecție și
securitate a muncii și de protecție a securității la incendii ;
9. Cunoaște și respectă prevederile specifice postului său din Ordinul nr.400/2015,
privind codul controlului intern/managerial al entității publice, precum și codul
de conduită al personalului contractual ;
10. Cunoaște și respectă prevederile Codului Administrativ, Legislația Muncii,
Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare
din cadrul instituției
11. Executa si alte atributii prevazute de legi, Hotărâri ale Consiliului Local,
dispozitii ale primarului, etc.
Art.45. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR
Regulament de Organizare și Funcționare propriu aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local
CAPITOLUL VIII.
Relațiile funcționale între compartimentele din cadrul Primăriei
Art.46. Compartimentele din cadrul Primăriei sunt obligate să
coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect
implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.
CAPITOLUL IX
Atribuții comune tuturor compartimentelor. Dispoziții finale.
Art.47. (1) Toate compartimentele vor studia, analiza și propune
măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței,
sporirea vitezei de circulație a documentelor, urmărind fundamentarea legală
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