
ROMANIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Băița de sub Codru, formă actualizată conform Codului administrativ.

Având în vedere ;

- referatul de aprobare a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 
,raportul precum și avizul secretarului general al comunei;

-prevederile O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ;
-prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit.(a), art. 139, și art. 196 alin.(l) lit.(a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ publicat în M.O. al României nr. 555 din 5 iulie 2019;
Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, întrunit în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, 

adoptă prezenta;

HOTĂRÂRE:

Artic olul. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Băița de sub Codru, județul Maramureș, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică prin 
grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și 

-Primarului comunei
- întregului personal al primăriei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilieri în funcție : 11



Anexa nr. 1 la HCL nr 24/31.07.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI 
FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI SI A 

AP ARA TUL UI DE SPECIALITA TE A PRIMAR UL UI COMUNEI
BAIT A DE SUB CODRU

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CAPITOLUL I

BAZA LEGALA DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

Art. 1. Definiție 
l.l.în conformitate cu prevederile art. 1 punctul 36 litera hh din OUG nr. 57/2019, primarul, 

viceprimarul, consilierul personal și aparatul de Specialitate al primarului comunei, constituie Pimăria 
comunei ,care este o structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate 
permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, 
soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
' x-, Administrativ și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al comunei Băița de sub Codru.

1.2.Sediul acesteia este în localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 19, cod postai 437020, telefon 
0262 268487;0362 424792,fax 0262 268407,Băița de sub Codru nr. 19,www.baitadesubcodru.ro 
,primaria_baita@yahoo.com

1.3. Misiunea Primăriei Comunei Băița de sub Codru
Misiunea Primăriei Comunei Băița de sub Codru este aceea de a fi permanent in slujba nevoilor 

comunității locale pentru a rezolva problemele intr-o maniera transparenta, echitabila , competenta si eficienta 
cu respectarea prevederilor legale si in limita competentelor pe care le are.

1.4. Structura
Organigrama, numărul de posturi si statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului se 

aprobă de Consiliul local al comunei Băița de sub Codru,la propunerea primarului comunei, fiind structurat pe 
compartimnente ,cuprinzând atât funcți publice cât și personal contractual.

întreaga structură organizatorica a comunei Băița de sub Codru cuprinde un număr de 20 posturi 
, din care, după natura raporturilor de serviciu, sunt 2 funcții de demnitate publică, sunt 11 funcții publice si 7 
funcții personal contractual.

Art. 2. Autoritatea executiva

2.1 Primarul comunei;-funcție de demnitate publică.
-este autoritatea executivă a administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comună. 

Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor 
Constituției și ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor si ordonanțelor Guvernului, 
a hotărârilor Consiliului local.

Dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter 
normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale Prefectului 
precum și ale hotărârilor Consiliului Județean și asigură executarea hotărârilor Consiliului local.

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și rezolvă treburile publice din comuna, în 
condițiile prevăzute de lege.

Statutul juridic al primarului cuprinde și calitatea de reprezentant al statului în comuna. Ca atare, el 
are nu numai calitatea de demnitar ales, ci și pe aceea de șef al administrației publice locale aflat “în serviciul 
acesteia”.

Atribuțiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredințate de către Consiliul local. 
Primarul exercită funcția de ordonator principal de credite.
Primarul numește, sancționează si dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de 

serviciu, sau după caz a raporturilor de munca în condițiile legii pentru personalul din aparatul de specialitate 
al primarului.
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Primarul conduce aparatul de specialitate structurat pe compartimente funcționale încadrate ci 
funcționari publici sau personal contractual. Conduce serviciile publice locale.

Atribuțiile ce revin primarului, potrivit legii, și a hotărârilor Consiliului local, pot fi delegate 
conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuțiile delegate, actele sale 
efectuate în legătură cu atribuțiile delegate fiind întru totul valabile.

Primarul constată încălcările legii și adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după 
caz, sesizează organele competente.

Primarul, în exercitarea atribuțiilor sale, emite dispoziții cu caracter normativ sau individual
Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate 

persoanelor interesate.
In exercitarea funcției, primarul este ocrotit de lege.

2.2 Viceprimarul comunei;-funcție de demnitate publică.
Viceprimarul comunei este funcție de demnitate publică aleasă de către Consiliul local, pe durate 

exercitării mandatului acesta păstrându-și statutul de consilier local.
Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia care-i poate delega atribuțiile 

sale.
Viceprimarul întocmește și semnează actele pe care le presupune executarea atribuțiilor delegate.

2.3 Secretarul general al comuneițfuncție publică de conducere.
Secretarul general al comunei Băita de sub Codru este funcționar public de conducere cu studii 

superioare juridice. Secretarul se bucură de stabilitate în funcție. Este subordonat Primarului și îndeplinește 
atribuțiile stabilite de lege și cele încredințate de către Consiliul local sau de către primar.

Secretarul general își desfășoară activitatea în condițiile legii.

CAPITOLUL II

Art. 3 PATRIMONIUL COMUNEI

Patrimoniul comunei Băița de sub Codru este alcătuit din bunurile mobile și imobile care aparțin 
domeniului public de interes local, domeniului privat al acestuia, la care se adaugă drepturile și obligațiile cu 
caracter patrimonial.

UAT Băița de sub Codru, ca persoană juridică civilă are în proprietate bunuri din domeniul privat, 
iar ca persoană juridică de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de interes local, potrivit 
legii.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. 
Domeniul privat este supus dispozițiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.
Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public 

sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome sau instituțiilor publice, să fie 
concesionate ori închiriate.

Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea și vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 
privat de interes local, în condițiile legii, având obligația inventarierii acestora.

Consiliul local poate da în folosința gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor 
societăților și instituțiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul 
îndeplinirii unor activități care satisfac cerințele cetățenilor din municipiu.

CAPITOLUL III

Art. 4 BUGETUL ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA

- Finanțele comunei Băița de sub Codru, se administrează în condițiile prevăzute de lege, conform 
principiului autonomiei locale.

- Bugetul comunei Băița de sub Codru,se elaborează, se aproba, și se execută în condițiile Legii 
finanțelor publice locale și ale celorlalte acte normative in domeniu.

- Veniturile și cheltuielile bugetului local se desfasoară pe baza clasificației bugetare stabilite de 
Ministerul Finanțelor. 2



- Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei Băița de 
sub Codru și din alte surse, în conformitate cu dispozițiile legale.

- Impozitele și taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, 
în limitele și condițiile legii.

- Din bugetul local se finanțează în condițiile stabilite de lege, acțiuni social culturale, obiective 
și acțiuni economice de interes local, cheltuieli de întreținere și funcționare a autorităților administrației publice 
locale, precum și alte obiective prevăzute prin dispoziții legale.

- Primarul comunei Băița de sub Codru întocmește, prin compartimentul de specialitate și prezintă spre 
aprobare Consiliului local contul de încheiere al exercițiului bugetar

CAPITOLUL IV:

SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
DIN PRIMĂRIA COMUNEI BĂITA DE SUB CODRU.

Art. 5. - Sistemul de control intern/managerial
Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate 

la nivelul entitătii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordantă cu obiectivele acesteia 
si cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient si 
eficace.

Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele si procedurile.
Sistemul de control intern/managerial al Primăriei comunei Băița de sub Codru (SCIM) 

reprezintă ansamblul de măsuri, metode si proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituției, 
instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător si îndeplinirii cu regularitate, în mod 
economic, eficace si eficient a politicilor adoptate.

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Primăriei comunei este 
elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
946/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5.1. - Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 
Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Băița de sub 

Codru,sunt: - realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace si eficient;
In conformitate cu legile, normele, standardele si reglementările în vigoare;
-dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informațiilor 

financiare si de conducere;
-protejarea fondurilor publice.
Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul Primăriei comunei Băița 

de sub Codru.sunt următoarele :
-Intensificarea activităților de monitorizare în control desfășurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul 

eliminării riscurilor existente si utilizării cu eficientă a resurselor alocate.
-Dezvoltarea activităților de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate împotriva 

pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
-îmbunătățirea comunicării între structurile Primăriei comunei Băița de sub Codru., în scopul asigurării 

circulației informațiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în 
activitatea de prevenire si control intern.

-Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performantă pentru fiecare activitat e, în 
scopul utilizării acestora si la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor 
alocate.

Art. 5.2. - Implementarea Sistemului de control intern/managerial
întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Băița de sub Codru,se organizează si se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor, procedurilor si 
structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern / managerial si a implementării 
Standardelor de control intern/managerial.

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru 
tot personalul implicat si cade în sarcina conducătorilor de compartimente implementarea si respectarea3



acestuia.
Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea primăriei privind implementarea 

Sistemului de control intem/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulament de 
Organizare si Funcționare.

Art. 5.3. - Procedurile operaționale
Toate activitățile din compartimentele Aparatului de specialitate al primarului se organizează, se 

normează, se desfășoară, se controlează si se evaluează pe baza Procedurilor operaționale, elaborate si descrise 
detailat pentru fiecare operațiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în 
baza modelului stabilit prin dispoziție a primarului, care fac parte integrantă din documentele Sistemului de 
control intem/managerial.

Procedurile operaționale fac parte integrantă din atribuțiile compartimentelor si sunt anexe la fisa 
posturilor.

Procedurile operaționale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment 
în parte, se aprobă prin dispoziția primarului, se actualizează permanent in funcție de modificările intervenite 
în organizarea si desfășurarea activității si completează de drept prevederile prezentului Regulament.

Art. 5.4. - Procedurile de lucru generale (Procedurile de Sistem - P.S.)
Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din 

aparatul de specialitate al primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini.
Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcționare care trebuie respectate întocmai de 

către toti salariată pentru a asigura implementarea si respectarea Sistemului de Management al Calității si al 
Sistemului de control intem/managerial pentru buna funcționare a aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 6. Angajarea personalului

6.1 Angajarea personalului în funcțiile publice sau contractuale din structura aparatului de specialitate 
al Primarului comunei se face prin concurs, cu respectare reglementărilor legale în vigoare.

6.2 Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfasoară activitatea în baza raporturilor de 
muncă conform prevederilor Legii nr. 53/2003 a Codului muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și autoritățile 
administrației publice locale este reglementat de O.U.G. nr.57/2019 Codul administratv.

7.1 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Ordonanță de 
Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, 
precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Primăriei comunei Borca.

7.2 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Ordonanță de 
Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul Administrativ

Art. 8 Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din 
cadrul Primăriei comunei Băița de sub Codru, sunt următoarele:

-supremația Constituției si a legii, principiu conform caruia funcționarii publici au îndatorirea de a 
respecta Constituția și legile tarii;

-prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera 
interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;

-asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autoritatilor și instituțiilor publice, principiu 
conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau 
similare;

-profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplinirea 
atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficiență, corectitudineși conștiinciozitate;

-imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o 
atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea 
funcției publice;

-integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau sa 
accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice 
pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcție;

-libertatea gândirii si a exprimării, principiu conform caruia funcționarii publici pot sa-si exprime si sa- 
si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

-cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea funcției publice si in îndeplinirea4



atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie sa fie de buna-credinta;
-deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfășurate de funcționarii publici in 

exercitarea funcției lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetățenilor.
-responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 

funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite 
corespunzător.

Art,9 Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 
cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practica, în scopul realizării 
competențelor instituției publice.

In exercitarea funcției publice, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, 
precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă,

pentru a castiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și 
instituțiilor publice.

Art. 10 Funcționarii publici au obligația de a apara in mod loial prestigiul Primăriei comunei 
Băița de sub Codru, precum si de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor legale ale acesteia.

Funcționarilor publici le este interzis:
-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătură cu activitatea Primăriei comunei 
-politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
-sa faca aprecieri neautorizate in legătură cu litigiile aflate in curs de soluționare si in care Primaria 

comunei are calitatea de parte;
-sa dezvăluie informații care nu au caracter public, in alte condiții decât cele prevăzute de lege;
-sa dezvăluie informațiile la care au acces in exercitarea funcției publice, daca aceasta dezvăluire este de 

natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari 
publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

Art. 11 In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta 
demnitatea funcției publice deținute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor primăriei.

In activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lașa 
influențați de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie sa 
aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

Art. 12 In exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:
-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la funcții de demnitate publica;
-sa colaboreze, in afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori 

sponsorizări partidelor politice;
-sa afișeze, in cadrul Primăriei comunei , insemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea 

partidelor politice ori a candidatilor acestora.
Art. 13 Funcționarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, 

invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu 
care au avut relații de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta imparțialitatea in exercitarea funcțiilor 
publice deținute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcții.

Art. 14 PRINCIPALE TIPURI DE RELAȚII FUNCȚIONALE
SI MODUL DE STABILIRE AL ACESTORA .

14.1 A. Relații de autoritate ierarhice:
-subordonarea Viceprimarului fata de Primar;
-subordonarea Secretarului general fata de Primar;
-subordonarea tuturor compartimentelor fata de Primar, Viceprimar, Secretar general al comunei 

,conform organigramei.
14.2 B. Relații de autoritate funcționale
Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorica a Primăriei comunei Băița de sub 

Codru cu serviciile publice si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local, in conformitate cu obiectul 
de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competentele acordate prin dispoziția Primarului si 
in limitele prevederilor legale;

14.3 C. Relații de cooperare
Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primăriei comunei băița de sub Codru5



sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local;
Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primăriei comunei Băița de sub Codrr 

si compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale din tara sau din stainatate.
Aceste relații de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atribuțiilor compartimentului sau s 

competentelor acordate prin dispoziția Primarului sau hotararea Consiliului Local Băița de sub Codru ;
14.4 D. Relații de reprezentare
In limitele legislației in vigoare de către Primar sau pe baza mandatului acordat de Primarul comunei 

Băița de sub Codru (prin dispoziție), Secretarului, Viceprimarului sau personalului compartimentelor din 
structura organizatorica a Primăriei comunei Băița de sub Codru, in relațiile cu celelalte structuri ale 
administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din tara sau străinătate;

Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publica in cadrul unor organizații 
internaționale, instituții de invatamant, conferințe, seminarii si alte activitati cu caracter international au 
obligația sa promoveze o imagine favorabila primăriei.

14.5 E. Relații de inspecție si control
Se stabilesc intre compartimentele specializate in inspecție si control Compartimentul 

Registrul Agricol, Compartimentul Urbanism și dezvoltare locală, Compartimentul impozite și taxe /executări 
silite și caserie, Compartimentul Achiziții Publice, Compartiment Asistență Socială și Stare Civilă , 
Compartiment Poliție Locală, compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția primarului si instituțiile 
subordonate Consiliului Local Băița de sub Codru, sau care desfasoara activitati supuse inspecției si controlului, 
conform competentelor stabilite prin legi si alte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL V

Art. 15 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI

15.1 Structura de personal:

-Secretar general al comunei 
-Compartiment Financiar-Contabil: 
-Compartimentul Impozite-taxe locale 
,casierie și executări silite;
-Compartiment achiziții publice, 
vacant
-Compartiment Registru Agricol:
-Compartiment Resurse Umane:
-Compartiment Asistenta Sociala 

și Stare Civilă :
-Compartiment Urbanism și 

dezvoltare locală:
-Compartiment Situații de Urgență: 
-Compartiment gospodărire comunală: 
-Muncitor calificat I-ocupat Yi normă 
-Muncitor calificat IlI-ocupat 
-Compartiment întreținere curățenie; 
-Biblioteca:

- studii superioare-ocupat
- Referent, clasa III, grad profesional superior- vacant

- Inspector Cis I grd superior -ocupat
- Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent-

- Referent, clasa III, grad profesional superior - ocupat
- Referent, clasa, III, grad profesional debutant - vacant

- Inspector , clasa I, grad profesional asistent-ocupat

- Inspector, clasa I, grad profesional principal - vacant
- Referent, clasa III, grad profesional asistent-vacant
- Muncitor necalificatcalificat Il-ocupat

- Muncitor necalificat -ocupat
- Bibliotecar IA

-Compartimentul Politia Locală - Guard -1 ocupat
-polițist local clasa III grd. Debutant-vacant 
-polițist local clasa III grd. Debutant-vacant 
-personal contractual-ocupat-Consilier personal al primarului

Conform prevederilor art. 5 punctul 7 litera g din OUG 57/2019,aparatul de specialitate a primarului este 
format din totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul comunei, precum 
și secretarul general al comunei și care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local al comunei Băița de sub 
Codru si dispozițiile Primarului comunei , soluționând problemele curente ale colectivității locale, si este 
structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual organizate în 
compartimente prevăzute în structura organizatorică și în prezentul regulament. El își desfășoară activitatea în 6



conformitate cu prevederile legilor, hotărârilor Guvernului și ale Consiliului local.
Structura acestuia și numărul de personal este, în concordanță cu specificul instituției, în limite 

mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale si este compus din următoarele 
compartimente si funcții publice.

Atribuțiile compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului sunt cele prevăzute de 
lege sau încredințate de către Primar ori de către Consiliul local,fiind evidențiate în detaliu în fisele de posi 
pentru fiecare salariat.

Acțiunile de coordonare îndrumare și control a activității instituțiilor aflate sub autoritatea 
Consiliul local se realizează de către conducerea executivului, compartimentele cu atribuții specifice în acesl 
sens, iar legătura cu Instituția Prefectului județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș sau agenți 
economici, instituții și organizații, prin primar, viceprimar și secretar general.

Munca prestată de personalul aparatului de specialitate al Primarului, presupune cu 
necesitate un grad de organizare și disciplină. Această organizare și stabilire a regulilor de disciplină sunt în 
competența primarului.

Primarul, viceprimarul, secretarul general și personalul din aparatul de specialitate al 
Primarului răspund, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele săvârșite în 
exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.

Primarul, viceprimarul, secretarul general și personalul aparatului de specialitate al 
primarului și serviciile publice vor da dovadă de loialitate față de instituția primăriei și Consiliul local.

încălcarea de cel încadrat în muncă - indiferent de funcția sau postul pe care-1 ocupă a 
obligațiilor sale, inclusiv a normelor de comportament se sancționează după caz, potrivit legii.

Aparatul de specialitate al primarului cuprinde două categorii de personal după cum urmează: 
-funcționari publici cărora le sunt aplicabile dispozițiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administratv;
-personal angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcționar public și căruia 

îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislației muncii in vigoare.
Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Primarului, li se vor aplica în mod 

corespunzător, dispozițiile prezentului regulament, dispozițiile care reglementează Statutul funcționarilor 
publici, și dispozițiile legislației muncii în vigoare precum si prevederile stabilite prin contracte de munca.

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei 
vor urmări și vor duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local precum și prevederile prezentului regulament.

15. 2 Coordonarea compartimentelor'.

I. PRIMAR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6

Compartiment 
Compartiment 
Compartiment 
Compartiment 
Compartiment 
Compartiment
Consilier personal al primarului;

Financiar-contabil;
Impozite și taxe / executări silite și caserie; 
Achiziții publice;
Poliție locală
Biblioteca comunală
Urbanism și dezvoltare locală;

II. 1 Compartiment
11.2 Compartiment
11.3 Compartiment

VICEPRIMAR
Gospodărire comunală; 
Situații de urgență; 
întreținerea curățeniei

111.1 Compartiment
111.2 Compartiment
111.3 Compartiment

III. SECRETAR GENERAL
Asistență socială și stare civilă;
Registrul agricol;
Resurse umane

Atribuțiile principale ale conducerii și compartimentelor subordonate direct acestora din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului sunt următoarele:
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Art. 16 PRIMARUL COMUNEI

- Funcție de demnitate publică-
ATRIBUTIILE PRINCIPALE:

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele 
fizice sau juridice române ori străine, precum și injustiție.

Conduce aparatul propriu de specialitate și în temeiul O.U.G. nr.57/2019 Codul administratv, 
funcționează ca autoritate executiva, având următoarele categorii principale de atribuții:

-exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii
-atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
-atribuții referitoare la bugetul local;
-atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
-alte atribuții stabilite prin lege.

16.1 In exercitarea atribuțiilor principale, Primarul'.

-îndeplinește funcția de ofițer de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor 
publice locale de profil, atribuții privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si 
recensământului.

-Asigură executarea hotărârilor Consiliului local. în cazul în care apreciază că o Hotărâre a acestuia este 
ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, sesizează Prefectul.

-Poate propune Consiliului local consultarea populației, prin referendum, cu privire la problemele 
locale de interes deosebit și pe baza hotărârii consiliului, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări.

-Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și 
de mediu a unității administrativ-teritoriale;

-Prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
-Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ- 

teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
-Exercită funcția de ordonator principal de credite;
-întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre 

aprobare consiliului local;
-Inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare 

în numele unității administrativ-teritoriale;
-Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
-Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes 
local;

-Ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
-Ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute 

la art. 155 alin 5 lit.d. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului 
efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității 
administrativ-teritoriale;

-Numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, 
precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

-Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și 
acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

-Emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
-Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate 

în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetățenilor.

Semnul distinctiv al primarului este o eșarfa în culorile drapelului național al României.
Eșarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea 

căsătoriilor.
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Art. 17 Compartiment Financiar -Contabil,

Funcție publică de execuție REFERENT clasa III grad profesional superior-vacant
Relațiile ierarhicele colaborare.de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.

17.1 ACTIVITATI SPECIFICE".
-Coordonează întreaga activitatea financiar -contabilă a comunei.
-Urmărește si evidențiază totalitatea investițiilor realizate din bugetul consolidat al Comunei Băița de 

sub Codru., din alte surse, programe de finanțare nerambursabile, programe guvernamentale.
-Reprezintă autoritatea în domeniul întocmirii, aprobării si realizării bugetului local al UAT Băița de sub 

Codru,desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt administrarea corectă si 
eficientă a resurselor materiale si financiare ale autorității publice locale la nivelul unității administrativ- 
teritoriale.

17.2 Atribuțiuniprincipale ale compartimentului financiar-contabil

-întocmirea programului de investiții alături de Consilierul achiziții publice precum si prognoza pe 
următorii trei ani în baza notelor de fundamentare înaintate de compartimentele din cadrul primăriei, respectiv 
serviciile/institutiile subordonate consiliului local; rectificarea, actualizarea, modificarea acestora;

-inițierea, lansarea procedurilor de achiziții publice, contractarea si derularea contractelor de elaborare a 
studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice ale obiectivelor cuprinse în Programele multianuale de investiții 
ale comunei;

-receptionarea documentațiilor tehnice (S.F. si P.T.) proiectate în baza contractelor de prestări servicii; 
-unnărirea execuției obiectivelor de investiții prin diriginti de Șantier pentru obiectivele de investiții; 
-urmărirea respectării sistemului de asigurare a calității lucrărilor de către executant;
-participarea la verificarea lucrărilor pe faze de execuție;
-solicitarea, după caz, a sistării execuției, demolării sau refacerii lucrărilor executate necorespunzător în 

baza soluțiilor elaborate de proiectant;
-inițierea decontărilor lucrărilor efectuate admitand la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere 
calitativ;
-întocmirea si actualizarea fiselor pentru obiectivele de investiții initiate si derulate 
întocmirea si supunerea spre aprobare a execuției bugetare privind investițiile anuale;
-urmărirea si evidenta tuturor investițiilor realizate din bugetul consolidat al Comunei Băița de sub Codru, din 
alte surse, programe de finanțare nerambursabile, programe guvernamentale.

17.3 Alte atribuțiuni
-Sa tina la zi evident contabila, informând operativ conducătorul instituției despre operațiunile contabile 

care sunt in mod obligatoriu de intocmit;
-întocmește bugetul anual;
-Urmărește respectarea prevederilor legale in procesul de cheltuieli a sumelor alocate;
-Urmărește modul in care se incaseaza veniturile la bugetul local;
-întocmește rectificările de buget in situațiile expres prevăzute de lege;
-Monitorizează modul in care se desfasoara achizițiile publice si investițiile împreuna cu ordonatorul de 

credite intocmeste planul de investiții,anexa la buget, la inceputul fiecărui an financiar contabil
-întocmește dările de seama in termenele stabilite de către DGFP Maramureș
-întocmește machetele de buget pe baza propunerilor făcute de primarul comunei in vederea analizării 

si aprobării acestora in ședințele de Consiliu local
-Participa la întocmirea dosarelor de executare silita
-îndeplinește toate atribuțiile prevăzute in Legea nr.276/2003 privind finanțele publice locale
-Asigura respectarea regulilor financiar contabileinformeza conducătorul instituției despre stadiul 

realizării bugetului local atat la venituri cat si la cheltuieli
-Participa la lucrările comisiei de analiza a notificărilor depuse in temeiul Legii nr. 10/2001 preluarea, 

prelucrarea si soluționarea documentelor pe care le primește din exterior (adrese de la unităti de învățământ, 
Consiliul Județean Maramureș, D.G.F.P Maramureș, societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului 
local al comunei Băița de sub Codru., Trezoreria Baia Mare, Ministerul Finanțelor Publice, bănci, etc.);

-elaborarea documentelor si transmiterea lor spre solicitantii externi (raportări financiare către Consiliul 
Județean Maramureș sau D.G.F.P Maramureș, raportări privind datoria publică locală atat către Ministerul 9

colaborare.de


Finanțelor Publice cat si către băncile comerciale cu care comuna Băița de sub Codru, are încheiate contracte 
de împrumut);

-întocmirea raportărilor obligatorii stabilite de conducere pentru pagina web a comunei, mass-media, 
s.a. (contractarea de împrumuturi, aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Băița de sub 
Codru., aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din 
venituri proprii, informări asupra unor evenimente, etc);

-elaborarea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local
-inițierea unor proiecte de hotărâri de consiliu si înaintarea lor primarului; (fundamentarea si elaborarea 

anuală a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Băița de sub Codru.;
-elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

partial din venituri proprii la nivelul comunei, elaborarea bugetului general consolidat al unității administrativ 
teritoriale, rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei, rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau partial din venituri proprii la nivelul comunei Băița de sub Codru., 
rectificarea bugetului general consolidat al unității administrativ teritoriale);

-elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției anuale si trimestriale a bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei t; aprobarea execuției anuale si trimestriale a bugetului de venituri si cheltuieli 
al instituțiilor finanțate integral sau partial din venituri proprii la nivelul comunei, aprobarea alocării de fonduri 
de la bugetul local, etc;

-inițierea, întocmirea documentațiilor tehnice, lansarea si urmărirea procedurilor de achiziții publice ale 
achizițiilor de bunuri, servicii si/sau lucrări publice din domeniul său de competentă (servicii de consultantă 
financiară, servicii financiare concretizate în împrumuturi sau alte forme de surse financiare atrase la bugetul 
local);

-stabilirea, urmărirea si recuperarea atat pe cale amiabilă cat si ca urmare a derulării unor acțiuni în 
instanță a unor creanțe fiscale la nivelul bugetului comunei;

-participarea în comisiile de specialitate organizate pentru derularea activităților din domeniul de 
competentă (Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei, Comisia de soluționare a cererilor depuse în baza 
O.U.G nr. 51/2006, comisiile consiliului local, etc);

-întocmirea documentațiilor privind contractarea de împrumuturi atat în faza de achiziție cat si în cele 
ulterioare semnării contractelor de împrumut în vederea modificării condițiilor de contractare;

-întocmirea de rapoarte, analize si prognoze privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei pe care le prezintă primarului si consiliului local;

-analizarea si semnarea din punct de vedere economic si bugetar a contractelor initiat e de către 
ordonatorul de credite în numele comunei;

-asigurarea relației de comunicare si de fluidizare a informațiilor de natură economică dintre serviciile 
de specialitate coordonate si celelalte direcții din cadrul primăriei;

-organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice si registrul garanțiilor locale, informarea 
Ministerului Finanțelor Publice cu privire la hotărârile Consiliului local al comunei privind contractarea de 
împrumuturi;

-tinerea evidentei arhivistice a tuturor contractelor încheiate de către instituție.
-întocmirea documentelor de plată si asigurarea plăților cheltuielilor bugetare, în limita creditelor 

deschise si a disponibilităților aflate în cont; verificarea condițiilor de acceptare a documentelor de plată; 
verificarea concordantei între ordinele de plată emise si extrasele de cont eliberate de trezorerie, bănci, s.a.;

-planificarea, coordonarea, organizarea si controlarea tinerii evidentei contabile bugetare;
-întocmirea fisei mijloacelor fixe, evidențierea si înregistrarea în registrul Finaciar -Contabil a 

imobilizărilor si a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al comunei;
-întocmirea balanțelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale si anuale si a oricăror altor situații 

financiare cerute de Direcția Județeană a Finanțelor Publice sau Trezorerie;
-verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile si a anexelor aferente pentru unitățile finanțate din 

bugetul local a celor autofinantate în vederea întocmirii Bilanțului Consiliului local;
-înregistrarea în Registrul Finaciar Contabil a veniturilor
-întocmirea, semnarea si remiterea spre decontare Trezoreriei Baia Mare a ordinelor de plată întocmite 

în vederea restituirii impozitelor încasate în plus de la persoane juridice, cele pentru regularizarea sumelor 
calculate eronat sau virate în plus de către compartimentul de Impozite si Taxe Locale;

-înregistrarea în ordine cronologică în Registrul Finaciar Contabil a tuturor cheltuielilor în baza 
documentelor justificative;

-întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislația în vigoare;
-urmărirea si înregistrarea în Registrul Finaciar Contabil a creditelor contractate de administrația locală;10



-evidențierea si urmărirea oricăror avansuri plătite si a decontării lor;
-urmărirea derularea activităților de casierie a primăriei;
-întocmirea si evidenta facturilor emise de primărie urmare a contractelor încheiate avand ca obiect: 

vânzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.;
-întocmirea bugetelor proiectelor, programelor si activităților proprii desfășurate de compartiment; —
-întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară si de plată din domeniul de activitate;
-asigurarea inventarierii anuale sau ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor bănești 

ce aparțin comunei si administrarea corespunzătoare a acestora;
-întocmirea si prezentarea spre aprobare a bugetului general consolidat comunei;
-elaborarea proiectelor bugetului local echilibrat, cu anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, 

precum si estimările pentru următorii 3 ani;
-consultarea si analizarea propunerilor de buget ale instituțiilor subordonate (ordonatorilor terțiari de 

credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general consolidat;
-repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcție de posibilitățile reale de încasare a veniturilor 

si de prioritățile stabilite în efectuarea cheltuielilor;
-întreținerea relațiilor de colaborare profesională cu instituțiile finanțate de la bugetul local:
-organizarea si tinerea evidentei angajamentelor legale si a angajamentelor bugetare pentru fiecare 

subdiviziune a clasificatiei bugetare;
-organizarea evidentei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare 

precum si a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilo r de buget;
-organizarea evidentei angajamentelor bugetare si compararea datelor angajamentelor bugetare aprobate 

si a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
-reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda națională;
-angajarea si ordonantarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
-întocmirea fisei obiectivului de investiție aflat în derulare, respectiv tinerea la zi a evidentei garanțiilor 

de bună execuție reținute si respectiv deblocate de către Primăria comunei;
-efectuarea deschiderilor de credite (finanțări), atat pentru conturile proprii cat si pentru conturile 

unităților subordonate, urmare a verificarea încadrării acestora în planurile apro bate;
-înregistrarea, verificarea si centralizarea conturilor de execuție lunare ale fiecărei unităti subordonate;
-întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al comunei, pană la data de 31 mai a fiecărui 

exercițiu financiar, a conturilor anuale de execuție ale bugetului local, ale împrumuturilor interne si externe 
pentru anul bugetar anterior, a conturilor de execuție ale instituțiilor subordonate Consiliului local comunei;

-întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al comunei , a conturilor de execuție ale 
bugetului local si a bugetelor instituțiilor subordonate consiliului local în luna aprilie pentru primul trimestru, 
si respectiv lunile iulie, octombrie si decembrie pentru celelalte trimestre ale anului bugetar în curs de execuție;

-urmărirea, respectarea si punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume 
pe diferitele destinații;

-urmărirea, respectarea si tinerea evidentei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe 
destinații precise stabilite prin legea bugetului de stat;

-întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Județean Maramureș în 
situația în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din învățământ, crese, asistenți personali, persoane 
cu handicap, s.a.);

-întocmirea documentațiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către instituție de la diferiți 
agenti de creditare;

-urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor percepute; 
tinerea la zi a registrului datoriei publice;

-confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidenta serviciului buget cu cel din contul de 
execuție emis de trezorerie;

-verificarea periodică a evoluției încasărilor pe fiecare categorie de venituri încasată, întocmirea unor 
situații comparative cu aceleași perioade ale anilor precedenti;

-întocmirea rapoartelor lunare privind serviciul datoriei publice locale către Ministerul Finanțelor, 
conform Ordinului 1059/07.04.2008.

-transmiterea în format electronic a informațiilor ce fac obiectul prevederilor art. 76-1 din Legea 
273/2006 privind Finanțele publice locale, conform Ordinului 11/14.01.2011;

-întocmirea raportărilor lunare privind plățile efectuate din sursele 6 si 7, conform Ordinului 
nr.2941/2009;

-stabilirea, urmărirea si recuperarea atat pe cale amiabilă cat si ca urmare a derulării unor acțiuni în 11



instanță a unor creanțe fiscale la nivelul bugetului comunei.

17.4 Atribuțiuni privind Evidenta Patrimoniului.

-Evidența întregului patrimoniu este gestionata de compartimentul Finaciar -Contabil cu 
următoarele proceduri specifice

-administrarea, gestionarea, întreținerea si valorificarea patrimoniului imobiliar, clădiri si 
terenuri pentru ceea ce constituie patrimoniul public si privat al Comunei Băița de sub Codru.;

-Tinerea evidentei mijloacelor fixe, mobile si imobile, din patrimoniul public si privat al comunei 
Băița de sub Codru.: clădiri apartinand fondului locativ de stat, spatii cu altă destinație decât aceea de locuință, 
terenuri, bunuri mobile, păduri, rețele de utilităti, alte bunuri;

-întocmirea documentațiilor în vederea notării în evidentele de publicitate imobiliară a bunurilor 
imobile aflate în proprietatea Comunei Băița de sub Codru.;

-crearea si actualizarea unei evidente tehnico operative privind bunurile imobile din proprietatea 
publică si privată a comunei;

-întocmirea si asigurarea documentațiilor pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului local 
privind patrimoniul public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vânzări, schimburi de terenuri, transmiteri, 
etc.);

-întocmirea contractelor de închiriere cu destinație de spațiu comercial, sediu de partid, sediu de 
organizație neguvemamentală, non-profit,a spatiile cu destinație de locuință, etc; evidenta si gestionarea 
acestora;

- urmărirea încasării chiriilor pentru spatiile cu destinație de locuință si pentru spatiile cu altă 
destinație decât cea de locuință;

-întocmirea documentaților în vederea acceptării ofertelor de donații de bunuri ce intră în 
patrimoniul Comunei Băița de sub Codru;

-contractarea lucrărilor de cadastru;
-coordonarea si monitorizează inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al Comunei 

Băița de sub Codru oferire de relații privind bunurile imobile aflate în patrimoniul comunei si care fac obiectul 
revendicărilor în baza Legii nr. 10/2002, republicată, si a legii retrocedării bunurilor bisericești;

-inventarierea unităților de învățământ aflate în proprietatea Comunei Băița de sub Codru..

Art. 18 Compartiment Impozite și taxe / executări silite și caserie,

Funcție publică de execuție Inspector clasa I grad profesional superior-ocupată

Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.
18.1 Activitati specifice

Impozite si Taxe Locale reprezintă autoritatea în domeniul aplicării legislației în domeniul 
impozitelor si taxelor locale;

Impozitele si Taxe Locale desfășoară o activitate de interes public, scopuri principale fiind 
aplicarea corectă a legislației în domeniul taxelor si impozitelor locale reglementate prin Codul fiscal, încasarea 
veniturilor la bugetul locale stabilite din aceste surse la nivelul unitătiiadministrativ-teritoriale a comunei Băița 
de sub Codru.

18.2 Atribuții privind impozitele și taxele locale:
-asigurarea constatării si verificării materiei impozabile, impunerii tuturor contribuabililor, 

persoane fizice si juridice, încasării veniturilor bugetare si a fondurilor extrabugetare de la populație, actionarea 
prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe 
categorii de venituri;

-colaborarea cu principalele organe ale administrației de stat pentru aducerea la îndeplinire a 
atribuțiilor ce-i revin prin lege, precum si pentru combaterea evaziunii fiscale;

-întocmirea si prezentarea la termenele stabilite a proiectelor de hotărâri si a rap oartelor de 
specialitate privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, a dărilor de seamă, situațiilor statistice, informărilor 
si rapoartelor cu privire la așezarea impunerilor, execuției de casă a bugetului local, a fondurilor pe care le 
gestionează potrivit legii, precum si a rezultatelor verificărilor pe linie fiscală a persoanelor fizice si a agentilor 
economici.

-așezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima 12



veniturile fiscale ale bugetului local;

-gestionarea analitică a pozițiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloaceloi 
de reclamă si publicitate si mijloace auto;

-organizarea de acțiuni de verificare a declarațiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în 
sensul depistării neconcordantelor existente între declarațiile făcute si situația din teren a materiei impozabile 
de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;

-confruntarea autorizațiilor de construire emise cu baza de date a compartimentului de Impozite 
si Taxe Locale, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate după expirarea 
termenului de valabilitate a autorizațiilor de construire;

-verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea 
bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea diferentelor între 
valorile declarate si cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se si modul de aplicare a procentelor de 
impozitare la clădirile nereevaluate;

-organizarea de acțiuni tematice privind reclama si publicitatea si ocuparea domeniului public; 
identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afișe, precum bunuri care ocupă domeniul 
public) pentru care nu s-au achitat si taxele cuvenite, în vederea taxării;

-verificarea organizatorilor de spectacole precum si a localurilor unde se desfășoară acțiuni de 
discotecă așa cum sunt definiți în Codul Fiscal privind respectarea obligațiilor ce le revin privind declararea, 
evidențierea si vărsarea la bugetul local a impozitului datorat;

-eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operațiuni pe care aceștia le 
efectuează;

-gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din comuna Băița de sub Codru., 
atat persoane fizice cat si persoane juridice.

-efectuarea evidentei fiscale a veniturilor;
-efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentând impozite si taxe locale;
-efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăti prin trezorerie;
-întocmirea situațiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele si taxele locale ;
-întocmirea referatelor de restituire si compensare la solicitarea persoanelor fizice si juridice 

efectuarea plăților reprezentând restituiri de sume;
-întocmirea lunară a documentației în vederea constituirii fondului prevăzut de OUG 92/2003;
-realizarea operațiunilor prevăzute de legea bugetului de stat cu privire la acesta;
-colaborarea cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Maramureș, pentru care 

întocmește trimestrial situația veniturilor neîncasate la bugetul local de către marii contribuabili;
-solutionarea neconcordantelor apărute cu contribuabilii persoane juridice în cazul plăților prin 

bancă a contribuabililor persoane juridice;
-încasarea impozitelor si taxelor locale ;
-întocmirea borderourile de debitare ;
-întocmirea fisei debitorilor si creditorilor;
-întocmirea instiintarilor de plata;
-Preda agentilor fiscali instiintarile de plata ;
-Tine evidenta debitorilor si a contractelor de inchirieri, concesionari;
-Indexează anual cu rata inflației chiriile si redeventele aferente contractelor de închiriere si 

concesionare ;
-întocmește confirmări de debite ;
-Calculează majorări de întârziere la debite restante ;
-întocmește scadentarul amenzilor si cheltuielilor de judecata si urmărește incasarea lor ;
-Verifica centralizatoarele borderourilor desfasuratoare ;
-Verifica veridicitatea inscrisurilor in registrul agricol'
-Urmărește modul in care se incaseaza veniturile la bugetul local;
-Efectuează inregistrarile in programul de impozite si taxe persoane fizice si juridice ;
-înregistrează si tine evidenta borderourilor de debitare si scădere pe toate sursele de venit;
-Completează in programul impozite persoane fizice si juridice date cu caracter personal; 
-înregistrează in matricola acte notariale,hotarari judecătorești;



-înregistrează procese verbale contravenții, cu borderou debitare ;
-Calculează accesorii pentru debite nedeclarate in termen ;
-întocmește, listează, expediază instiintari de plata, somații, titluri executorii; .
-întocmește popriri pentru debite restante neachitate persoane fizice ;
- Verifica,inregistreaza,radiaza(dupa caz) in matricola de mijloace transport pentru persoane 

fizice si juridice ;
-Lunar intocmeste lista ramasite persoane fizice ;
-întocmește centralizatoare cu privire la stadiul incasarilor si veniturilor ;
-Elibereza certificate fiscale ;
-Pune la dispoziție informațiile solicitate numai in baza unei solicitări scrise si aprobate de 

conducătorul unitatii;
-întocmește lunar registrul partizi;
-Responsabil cu transmiterea situațiilor privind mașinile instrainate la DRPCIV, conform 

Ordinului nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "impozite și taxe locale" din normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016

-evidenta contractelor si a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vânzări, etc.;
-evidenta documentelor cu regim special si a altor valori;
-urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redeventei 

si achitarea în termen a acestora;

18.3 Atribuții specifice executării silite:

-identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de politie sau a 
Registrului Comerțului, ori a instanțelor;

-aplicarea procedurii executării silite, prevăzută de actele normative în vigoare, pentru 
recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somații si titluri executorii în cazul neplății 
la termenele legale, iar în cazul depășirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme 
de executare silită si anume:

- înființarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese 
verbale de sechestru si valorificarea bunurilor prin licitație;

-efectuarea situațiilor centralizatoare lunare, cu evidenta încasărilor rezultate din executarea 
silită;

-întocmirea situațiilor centralizatoare analitice privind societățile, respectiv sumele rămase de 
recuperat;

-valorificarea bunurilor sechestrate prin modalități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare; 
tinerea evidentei si verificarea tuturor amenzilor de circulație, transport public local de călători, etc.;

-identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de politie, Registrului 
Comerțului sau a instanțelor;

-identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor si 
a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;

-efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
-evidenta dosarelor de insolvabili;
-evidenta încasărilor rezultate din executare silită amenzi;
-întocmirea situațiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/încasate.
-stabilirea, urmărirea si recuperarea atat pe cale amiabilă cat si ca urmare a derulării unor acțiuni 

în instanță a unor creanțe fiscale la nivelul bugetului comunei;

18.4 Atribuții casier:
-încasarea impozitelor si taxelor
-intocmirea foilor de varsamant
-deplasarea pe teren pentru incasarea impozitelor si taxelor locale;
-inmanarea instiintarilor de plata;
-achitarea drepturilor salariate si a ajutorului social, depuneri si ridicări de numerar din 

Trezoreria Baia Mare;
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-intocmeste registrul de casa;
-întocmirea borderourile de debitare ;
-întocmirea instiintarilor de plata ;
-Preda agentilor fiscali instiintarile de plata ;
-Tine evidenta debitorilor si a contractelor de inchirieri, concesionari;
-Indexează anual cu rata inflației chiriile si redeventele aferente contractelor de inchiriere si 

concesionare ;
-întocmește foi matricole in vederea debitării;
-întocmește confirmări de debite ;
-Calculează majorări de intarziere la debite restante ;
-întocmește scadentarul amenzilor si cheltuielilor de judecata si urmărește incasarea lor ;
-Verifica centralizatoarele borderourilor desfasuratoare ;
-Verifica veridicitatea inscrisurilor in registrul agricol;
-Urmărește modul in care se incaseaza veniturile la bugetul local;
-întocmește dosarele pentru executare silita ;
-Face punctajul lunar cu execuția de casa ;
-evidenta încasărilor rezultate din executare silită, amenzi;
-eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operațiuni pe care aceștia le 

efectuează
-efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentând impozite si taxe locale; 

îndeplinește si alte atribuții de lege sau stabilite prin dispoziții emise de primar

Art. 19 Compartiment Achiziții publice,

Funcție publică de execuție -Consilier Achiziții Publice- clasa I grad profesional asistent-vacantă 
Relațiile ierarhicele colaborare,de control si competente sunt prevăzute în fisa postului.

19.1 Atribuțiile consilierului de achiziții publice

Conform Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr.395/2016 pentru aplicarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru 
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, desfășoară activități de achiziție publică precum și 
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, guvernamentale sau proprii

Elaborează documentația de atribuire, după caz în cazul organizării unui concurs de soluții, a 
documentației de concurs, în baza solicitărilor scrise;
îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

Urmărește aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; 
Constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

Urmărește derularea procedurilor de achiziții publice prin SICAP(SEAP) în condițiile prevăzute de lege;
Pune în executare legile și celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziții publice; 

întocmește proiectele contractelor de achiziții publice;
Verifică și transmite spre avizare conținutul documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de 

reparații curente la mijloace fixețclădiri, utilaje, etc.);
Elaborează răspunsurile la adresele repartizate pe care le prezintă domnului primar, pentru verificare și 

semnare;
Asigură confidențialitatea în ceea ce privește soluțiile și valorile unor documentații prevăzute în acte 

normative;
Participă la fundamentarea necesarului de credite, în vederea repartizării lunare sau pentru propunerea 

valorilor de buget anuale privind achizițiile publice, inclusiv cele referitoare la investiții, reparații capitale și 
reparații curente;

Asigură întocmirea și transmiterea corespondenței în legătură cu derularea activității de achiziții publice;
Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea și adjudecarea ofertelor câștigătoare pentru 

executarea lucrărilor de investiții și reparații capitale ale imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a 
comunei;

Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea și adjudecarea ofertelor câștigătoare pentru1 s



reparații curente, la care nu este obligatorie licitația;
Face propuneri privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și face parte din comisia pentru 

evaluarea ofertelor, selectarea și adjudecarea ofertelor pentru achiziții de bunuri;
Participă ca membru desemnat în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale ale 

investițiilor și reparațiilor curente și la reparațiile capitale;
Stabilește și menține legăturile între Primăria comunei și furnizorii de utilități cum ar fi: energie electrică, 

salubritate,etc.;
întocmește procedurile de achiziții publice prin elaborarea caietelor de sarcini;
Face propuneri justificate privind repartizarea fondurilor necesare lucrărilor de reparații curente și 

urmărește cheltuirea acestora în raport cu stadiile fizice realizate;
Centralizează referatele de necesitated realizând astfel identificarea necesităților obiective, menționează 

codul CPV respectiv;
Participă la întocmirea planuluii de achiziții pentru bunuri, servicii sau lucrări și urmărește actualizarea 

permanentă a acestuia;
Identifică anunțurile publicate pe website-urile oficiale SICAP(SEAP) privitoare la contractele de 

achiziții publice;
Selectează modalitatea de realizare a achizițiilor publice, respectiv prin achiziție publică directă sau, 

după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitație deschisă, restrânsă, cererea de oferte, 
concursul de soluții;

> Pune la dispoziția ofertanților economici documentația de atribuire, confonn modalității stabilite de
legislația în vigoare;

Realizează și transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice 
la dispoziție, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către SICAP(SEAP);

Primește de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunțuri, remediază lipsurile sau 
omisiunile, conform motivației pe care se susține notificarea în cauză, precum și acceptul sau refuzul de la 
derogările solicitate;

Răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcurul aplicării 
procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, de constituirea și de activitatea comisiilor speciile 
fiecărui tip de procedură ales;

Răspunde de respectarea întocmai a modalităților de desfășurare pentru fiecare din procedurile de 
atribuire selectate și lansate;

Redactează raportul procedurii de atribuire și apoi, contractul de achiziție publică și îl înaintează spre 
verificare, avizare și semnare;

întocmește și păstrează dosarul achiziției publice cu toate documentele aferente conținute de acesta, 
specificate conform legislației în vigoare;

Răspunde de soluționarea eventualelor contestații privind derularea procedurii de achiziții publice în 
cadrul instituției;

Elaborează documentele aferente derulării procedurii de achjiziție publicățcalendar, raport de evaluare, 
comunicări către ofertanți, solicitări de clarificări și răspunsurile la clarificări, etc.);

Asigură confidențialitatea asupra activităților desfășurate și a lucrărilor realizate;
Se preocupă permanent de cunoașterea, însușirea și aplicarea modificărilor legislative în domeniul de 

actrivitate confonn fișei postului;
Organizează licitații privind concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a comunei;
Organizează licitații privind închirierea de bunuri proprietate publică și privată a comunei; 
Organizează licitații privind vânzarea de bunuri proprietate publică și privată a comunei; 
Organizează licitații privind vânzarea de masă lemnoasă de pe domeniul public al comunei;
Participă la depunerea cererilor de finanțare pentru solicitarea de fonduri europene nerambursabile 

acordate prin PNDR;
Oferă consultanță, gestionează, organizează și întocmește documentațiile necesare din perioada de 

impementare a proiectelor de investiții;
Răspunde de îndeplinirea oricăror sarcini ce îi revin în stadiul elaborării sau implementării proiectelor;
Participă la ședințele organizate și păstrează o strânsă legătură de colaborare cu GAL Ceahlău în vederea 

atragerii de fonduri europene;
Participă la inventarierea patrimoniului comunei și verifică întocmirea corectă a listelor de inventariere 

și a celorlalte documente care se constituie în acest scop;
Răspunde de actualizarea site-ului PRIMĂRIEI COMUNEI BĂIȚA DE SUB CODRU;
Respectă și aplică cu strictețe prevederile legale pe baza cărora își desfășoară activitatea, aprofundeză16



legislația în domeniu și a altor reglementări legale;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispoziția primarului, ulterior întocmirii prezentei fișe: 

postului.

Art. 20 Compartiment Poliție locală

2. Funcții publice de execuție Polițist local clasa III grad profesional debutant-vacante
1. Funcție contractuală de execuție GUARD -studii generale -Ocupată.

Relațiile ierarhice,de colaborare.de control și competente sunt prevăzute în fisa postului.

Atributile Politie locală :» 5

20.1 Atribiții generale
-respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru și a standardelor Sistemului de control 

intem/managerial aprobate;
-cunoașterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de activitate propriu;
-realizarea la termen a tuturor acțiunilor și activităților necesare implementării sistemelor și programelor 

de informatizare ale instituției în domeniul propriu de activitate;
-soluționarea și transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petițiile, 

reclamațiile sau sugestiile repartizate;
-furnizarea promptă a infonnațiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un alt 

compartiment;
punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local din domeniul propriu de activitate;

-participare la întocmirea, cu asistență juridică de specialitate, a contractelor de achiziții publice derulate 
de Compartimentul Poliție locală;

-participarea în cadrul comisiilor de specialitate înființate în baza hotărârilor Consiliului local sau prin 
dispoziția Primarului;

-perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale;
-semnalarea către conducerea instituției a oricăror probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care se ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează 
direct domeniul de activitate;

-predarea către persoana desemnată, a unităților arhivistice create, în vederea arhivării acestora;
-îndeplinirea oricăror altor atribuții, sarcini și lucrări din domeniul asistenței sociale, încredințate verbal, 

în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar.

20.2 Atribuții specifice
Atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, pazei bunurilor
-acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și 

liniștii publice și a curățeniei localității;
-intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe 

principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în limita atribuțiilor de serviciu stabilite 
prin lege și a competenței teritoriale;

-participă, împreună cu instituțiile competente prevăzute de lege, la executarea măsurilor stabilite în 
situații de urgență (acțiuni de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendii, calamități 
naturale, catastrophe etc, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente); 
acționează, în condițiile legii, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

-în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 
conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau 
făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării 
cercetărilor;
acordă sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii 
publice.

-conduce la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror 
identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;17
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-acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sar 
a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la sesizarea compartimentului de asistență 
socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

-verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor localității, legate de 
problemele specifice.

-asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile 
publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

-participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia 
mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale 
promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a 
altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

-asigură paza unor bunuri și obiective a căror listă precum și modul cu se efectuează paza se stabilește 
prin HCL ;

-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea 
socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru 
faptele constatate în raza teritorială de competență;

-execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de 
judecată care arondează localitatea, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

-participă, alături de Poliția Romană, Jandanneria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat 
de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infractionalității stradale;

-cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau 
de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

-asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

20.3 Atribuții în domeniul protecției mediului

-controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a 
deșeurilor menajere și industriale de către firma de salubritate, în conformitate cu graficele stabilite;

-verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor 
verzi sau din alte surse;

-supraveghează depozitele de deșeuri aflate în aria de competență, pentru prevenirea declanșării unor 
incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;

-verifică existența contractelor de salubrizare incheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit 
legii;

-verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii 
economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor 
materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a 
trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

-verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;
-verifică asigurarea salubrizării căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a 

gheții de pe străzi și căile de acces;
-sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale 

privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
-verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor și a cursurilor de apă ce traversează 

localitatea;
-veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;
-veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul 

public, în ape curgătoare;
-verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor 

specifice autorităților administrației publice locale;
-constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale, potrivit competenței, 

inclusiv pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei 
privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor;

-sesizează Compartimentul situații de urgență, protecția mediului, despre existența câinilor fără stăpân, 
în vederea aplicării măsurilor legale referitoare la capturarea și transportul acestora la adăpost;

-participă la acțiunile de combatere a zoonozelor și a epizootiilor deosebit de grave;
-identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al localității sau pe spații aflate în 18



administrarea autorității administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică 
procedurile legale pentru ridicarea acestora;

-verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice, sesizările cetățenilor privind nerespectarea 
normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

20.4 Atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

-verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate referitoare la 
starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistența în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

-participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea 
fenomene, pe drumurile publice;

-participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de 
circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, 
acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 
precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

-sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul 
transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

-asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce 
se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul 
victimelor la cea mai apropiata unitate sanitară;

20.5 Atribuții în domeniul activității comerciale

-acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților 
comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale și eliminarea 
oricărei forme de comerț ambulant neautorizat;

-verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu;

-verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor 
economici;

-verifică dacă în incinta unităților de învățământ precum și pe aleile de acces în aceste instituții, se 
comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

-verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și 
băuturi alcoolice;

-verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, în legătură cu actele și 
faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

-constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite 
prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

20.6 Atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal

-efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire 
sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

-verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
-verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de 

afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;
-participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul 

public sau privat ori pe spații aflate în administrarea autorității locale sau a altor instituții/servicii publice de 
interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la 
aceste operațiuni specifice;

Art. 21 Compartimentul Urbanism și dezvoltare locală

Funcție publică de execuție -Inspector - clasa I grad profesional principal-vacantă
Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.19



21.1 Arhitectul șef,
Arhitectul sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismulu: 

din cadrul administrației publice locale si este șeful structurilor de specialitate subordonate din cadru 
Compartimentului Urbanism al Aparatului de specialitate al primarului.

In cadrul Primăriei Comunei Băița de sub Codru, aceasta funcție este delegată unei persoane 
care nu are specialitatea necesară și în consecință, s-a încheiat o convenție cu Consiliul Județean Maramureș 
pentru emiterea Certificatelor și Autorizațiilor în domeniul Urbanismului.

Responsabilul de Urbanism desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale 
sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea 
teritoriului si urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu si a calității arhitecturale la nivelul unității 
administrativ- teritoriale.

21.2 Atribuții ale responsabilului în domeniului urbanismului
Responsabilul de Urbanism îndeplinește următoarele atribuții:

-Verifica cererile si documentațiile depuse, întocmește si eliberează avizele, certificatele de urbanism si 
autorizațiile de construire /demolare, care intra in competenta administrației publice locale, cu respectarea stricta 
a prevederilor legale și le direcționează către consiliul județean Maramureș.

-Initiaza si propune spre aprobare competentelor legale documentațiile de urbanism si amenajarea 
teritoriului: Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal,Planul Urbanistic de Detaliu.

-Asigura elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de dezvoltare si organizare urbanistica a 
comunei.

-Verifica încadrarea agentilor economici in Planul General de Urbanism si Planul de Amplasament 
prezentate de terii in cadrul detaliilor urbanistice avizate.

-Urmărește realizarea masurilor prevăzute in proiecte de urbanism cu privire la protecția mediului 
ambient, imbunatatirea aspectului comunei.

-Urmărește utilizarea si conservarea domeniului public conform destinațiilor stabilite prin Planurile de 
Urbanism aprobate de Consiliul Local.

-Fundamentează si propune studii de amenajare a teritoriului , urmărește aplicarea acestora după 
aprobarea de catreConsiliul Local.

-Tine evident documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate.
-Actualizează in permanenta Registrul certificatelor de urbanism , Registrul autorizațiilor de construire 

si a celor de demolare, înregistrând certificatele de urbanism, autorizațiile de construire si de demolare in ordinea 
emiterii.

-întocmește lista certificatelor de urbanism care este publica putând fi consultata de cei interesați, 
conform legii.

-Verifica in teren legalitatea executării lucrările de demolare, reparații si construcții realizate de persoane 
fizice si juridice pe teritoriul comunei.

-Constata incalcarea prevederilor legale in ceea ce privește respectarea disciplinei in construcții si 
întocmește procesele verbale de contravenție pe care le inainteaza primarului comunei.

„-Punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.54/2006 si a Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

-întocmește cartea construcției pentru lucrări de investiții si pentru imobile apartinand domeniului public 
si privat al comunei.

-Asigura securitatea documentelor si a materialelor ce le are in primire.
-Inventariază si arhiveaza materialul arhivistic propriu.
-Persoana de contact cu Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.
-Coordonarea activitatii de stabilire, calculare si urmărire a încasării următoarelor:
-Taxa pentru certificatul de urbanism
-Taxa pentru autorizația de construcție
-Taxa pentru autorizația de desființare
-Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism
-Taxa pentru prelungirea autorizației de desființare
-Taxa pentrucertificat de nomenclatura stradala
-Taxa pentru certificatul de atestare a edificării construcției
-Taxa pentru certificatul de radiere a construcției
-Taxa pentru certificatul privind destinația terenului
-Coordoanarea activitatii in domeniul disciplinei in construcții si urbanismului20



-îndeplinește orice alte atribuții si dispoziții prevăzute de normele legale in vigoare , orice alte lucrar 
stabilite prin lege sau de către primar.

21.3 Proceduri specifice emiterii certificatului de urbanism

-emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribut ii specifice:
-verificarea conținutului documentelor depuse pentru obținerea certificatului de urbanism;
-determinarea reglementărilor din documentațiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse îr 

planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la locația pentru care se solicită certificatul de 
urbanism;

-analizarea compatibilității scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbani sir 
cu reglementările din documentațiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare e 
teritoriului, legal aprobate;

-formularea condițiilor si restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiției; -stabilirea taxei pentru certificatul de urbanism (conform Legii .571/2004 privind Codul 

Fiscal, art.267) si unnărirea încasării ei;
- avizarea planșelor desenate depuse de beneficiar în vederea obținerii Certificatului de urbanism; 

întocmirea si avizarea de studii si documentații de urbanism si amenajare a teritoriului, verificarea 
documentațiilor de urbanism (PUZ, PUD), monitorizarea documentației de urbanism aprobate de către Consiliul 
local al comunei Băița de sub Codru.;

-eliberarea prelungirii Certificatului de Urbanism, la solicitarea beneficiarului, calcularea taxei de 
prelungire si urmărirea achitării acesteia;

-evidențierea si actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu național, siturile, ansamblurile si 
monumentele istorice si de arhitectură, si stabilirea programelor de restaurare si conservare a acestora pe raza 
comunei;

-tinerea evidentei si asigurarea protecției monumentelor istorice si de arhitectură; inițiere si coordonarea 
programelor cu privire la protejarea monumentelor si a zonelor istorice;

-prelucrarea documentațiilor de urbanism pentru Ședințele Comisiei tehnice de urbanism, pentru 
dezbateri publice, pentru publicare pe site;

-gestionarea bazei de date cu documentații de urbanism si activități de planificare rurală
-îndeplinirea atribuțiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentațiilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism împreună cu viceprimarul; luarea măsurilor prevăzute de lege în cazul 
nerespectării prevederilor din documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-urmărirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor urbane, precum si a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-asigurarea gestionării, evidențierii si actualizării documentațiilor de urbanism si amenajare a 
teritoriului;
organizarea de acțiuni de verificare în vederea depistării neconcordantelor privind documentațiile depuse spre 
emiterea Certificatului de Urbanism si situația reală din teren;

-întocmirea, verificarea documentației si propunerea de emitere a avizelor de oportunitate a 
Certificatelor de Urbanism.

-Verifica cererile si documentațiile depuse, intocmeste si eliberează avizele, certificatele de urbanism si 
autorizațiile de construire si demolare care intra in competenta administrației publice locale, cu respectarea 
stricta a prevederilor legale.

-Initiaza si propune spre aprobare competentelor legale documentațiile de urbanism si amenajarea 
teritoriului: Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal,Planul Urbanistic de Detaliu.

-Asigura elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de dezvoltare si organizare urbanistica a 
comunei.

-Verifica incadrarea agentilor economici in Planul General de Urbanism si Planul de Amplasament 
prezentate de terii in cadrul detaliilor urbanistice avizate.

-Urmărește realizarea masurilor prevăzute in proiecte de urbanism cu privire la protecția mediului 
ambient, imbunatatirea aspectului comunei.

-Urmărește utilizarea si conservarea domeniului public conform destinațiilor stabilite prin Planurile de 
Urbanism aprobate de Consiliul Local.

-Fundamentează si propune studii de amenajare a teritoriului , urmărește aplicarea acestora după 
aprobarea de catreConsiliul Local.

-Tine evident documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate.21



-Actualizează in permanenta Registrul certificatelor de urbanism , Registrul autorizațiilor de construire 
si a celor de demolare, înregistrând certificatele de urbanism, autorizațiile de construire si de demolare in ordinee 
emiterii.

-întocmește lista certificatelor de urbanism care este publica putând fi consultata de cei interesați 
confonn legii.

-Verifica in teren legalitatea executării lucrările de demolare, reparații si construcții realizate de persoane 
fizice si juridice pe teritoriul comunei.

-Constata incalcarea prevederilor legale in ceea ce privește respectarea disciplinei in construcții si 
intocmeste procesele verbale de contravenție pe care le inainteaza primarului comunei.

-Punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta nr.54/2006 si a Nonnelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

-întocmește cartea construcției pentru lucrări de investirii si pentru imobile apartinand domeniului public 
si privat al comunei.

21.4 Proceduri specifice emiterii Autorizațiilor de constructie/desfiintare:

-verificarea conținutului documentației depuse sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare 
autorizării;

-avizarea planșelor desenate depuse de beneficiar în vederea obținerii autorizației de 
construire/desfiintare si eliberarea acestora;

-stabilirea taxei de autorizare (conform Codul Fiscal) si urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării 
eventualelor diferente/sume care constituie venituri ale bugetului local;

-stabilirea taxei de desființare si urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării eventualelor 
diferente/sume care constituie venituri ale bugetului local;

-înregistrarea autorizației de construire/desfiintare în registrul unic de evidentă prin atribuirea unui 
număr;
eliberarea autorizației de construcție;

-verificarea, întocmirea si eliberarea prelungirii Autorizației de Construire/Desfiintare, la solicitarea 
beneficiarului, în condiții similare ca la pct. 1.;

-calcularea taxei de prelungire si urmărirea achitării acesteia (conform Codului Fiscal);
-gestionarea bazei de date cu documentarii de urbanism si activități de planificare rurală 
-îndeplinirea atribuțiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentațiilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism; luarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor 
din documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-întocmirea si semnarea certificatului de atestare a edificării construcției;
-întocmirea si eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală si adresă;

21.5 Disciplina în Construcții

Disciplina în Construcții funcționează sub directa coordonare a Primarului si a Responsabilului de 
Urbanism si are următoarele atribuții specifice:

-organizarea controlului privind disciplina în construcții prin întocmirea planurilor anuale de control;
-constatarea contravențiilor în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, actualizată, încheierea în acest sens 

procesele verbale de contravenție si aplicarea amenzilor;
-administrarea creanțelor bugetare provenind din amenzi contravenționale, conform prevederilor art. 1 

alin.(2) din Codul de procedură fiscală;
-inițierea procedurilor de executare silită prin întocmirea si comunicarea tuturor actelor si a înscrisurilor 

în termenul de prescripție către Compartimentul Impozite si Taxe Locale,executări silite și caserie;
-înștiințarea în scris a beneficiarului autorizației de construire asupra obligațiilor ce decurg din 

autorizația de construire înainte de data expirării termenului de execuție;
-întocmirea fisei de calcul a regularizării taxei de autorizare pentru persoane fizice si juridice;
-aplicarea majorărilor de întârziere la diferența de plată calculată la regularizarea taxei de autorizare 

pentru proprietarul construcției care nu s-a încadrat în termenul legal de execuție si urmărirea încasării acestor 
creanțe fiscale;

-identificarea debitorilor si întocmirea somatiilor/înstiintărilor pentru recuperarea creanțelor rezultate 
din diferente la regularizările de taxă de autorizare pentru persoanele fizice si juridice care nu s-au încadrat în 
termenul legal de execuție a lucrărilor autorizate; 22



-întocmirea si semnarea certificatului de atestare a edificării construcției;
-întocmirea si semnarea certificatului de radiere a construcției;
-întocmirea certificatului privind destinația terenului;
-avizarea schiței spațiului în vederea obținerii autorizației de funcționare;
-verificarea pe teren a sesizărilor/reclamatiilor cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere 

privind disciplina în construcții si solutionarea lor;
-întocmirea somațiilor pentru desființarea construcțiilor ilegale amplasate pe domeniul public/privat al 

comunei;
-reprezentarea autorității publice locale la recepția lucrărilor de construcții.

Art. 22 Compartimentul Biblioteca comunală

Funcția contractuală de execuție bibliotecar, grad profesional IA-ocupat
Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.

22.1 Atribuții specifice:

-Să pună la dispoziție servicii și sisteme de informații cititorilor în cadrul bibliotecii;
-Să descopere ce îi interesează pe cititori, să selecteze cărțile, revistele și alte publicații care apar pentru 
bibliotecă;
-Să țină cataloage ale publicațiilor din bibliotecă;
-Să țină întregistrările de documente cu privire la anumite publicații sau articole cu ajutorul 

computerului;
-Să stabilesacă sistemul de informații în cadrul bibliotecii;
-Să ofere servicii de consultanță pe baza solicitărilor cititorilor;
-Să împrumute cărți cititorilor, pe bază de fișe de împrumut;
-Să întocmească bibliografii de literatură de specialitate;
-Să țină evidența globală, prin registrul de mișcare a fondurilor;
-Să înregistreze fondul de carte în registrul de inventar, după descrirea bibliografică internațională, 

standardizată a cărților curente;
-Să inventarieze ori de câte ori este nevoie fondul de carte;
-Să facă propuneri de scoatere din inventar a fondului de carte degradat, sau cu termen expirat;
-Să ajute cititorii în alegerea cărților cu o anumită temă, atunci cănd este solicitată;
-Să ordoneze fondul de carte în rafturi după domenii și ordine strict alfabetică;
-Să participe la diferite activități culturale de pe raza orașului;
-Să se deplaseze în teren pentru recuperarea fondului de carte împrumutat și nerambursat la timp;
-Să îndeplinească și alte sarcini stabilite de conducerea instituției;
-Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririre de 

serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităților sau instituțiilor publice în 
care își desfășoară activitatea;

-întocmește rapoartele de specialitate și le înaintează secretarului comunei , atunci când în ședința 
consiliului local este vizat sectorul său de activitate;

- Predă la arhiva instituției toate documentele care trebuie păstrate;
- îndeplinește orice alte atribuții și dispoziții, prevăzute de normele legale în vigoare și orice alte lucrări 

stabilite de primar, viceprimar sau secretarul comunei.

Art. 23 Compartimentul- Consilier personal al primarului comunei

Funcție contractuală pe perioadă determinatăfa mandatului primaruluil-ocupată 
Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.

Consilierul personal al primarului este o funcție contractuală fiind încadrat în mod direct de către primar 
iar durat contractului este cea a mandatului primarului comunei.Acesta îndeplinește următoarele atribuțiuni 
principale ;

- asigura asistenta de specialitate in condiții de eficienta si eficacitate;
- asigura consilierea primarului pe probleme specifice;
- participa si coordonează activitatea privind elaborarea documentelor specifice;
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- reprezintă prin delegare, primarul comunei la activitatile specifice;
- realizează documetare pentru probleme complexe ce necesita o documentație voluminoasa;
- intocmeste note de fundamentare a unor lucrări pentru a fi prezentate primarului;
- menține legătură cu aparatul executiv al primăriei si cu alte instituții;
- răspunde de pastrarea secretului de serviciu, a datelor si informațiilor cu caracter confidential deținute 

sau la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu;
- tine evidenta audientelor acordate de primar,informează primarul cu diverse situații ce tin de sfera de 

activitate;
- urmărește rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni în audiențe;
- sa respecte timpul de lucru si sa-1 floseasca integral si eficient;
- răspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod conștiincios a 

îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii instituției;
- studiază si isi insuseste conținutul actelor normative care reglementează activitatea structurii;
- se ocupa de proiecte, avize, acorduri pentru atragerea de fonduri de la UE;
- atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR;
- aduce la îndeplinire orice alte sarcini și atribuții primite de la primar, conform legii.

CAPITOLUL V

Art. 24 VICEPRIMARUL COMUNEI

Funcție de demnitate publică
24.1 Atribuții Principale:

Comuna Băița de sub Codru are un Viceprimar,ales prin vot indirect,de către consilierii locali, 
mandatul acestuia este de 4 ani și expiră la data la care noul viceprimar depune jurământul și care este 
înlocuitorul de drept al primarul si poate primi atribuții delegate din partea acestuia.

Viceprimarul coordonează, compartimentele aflate în subordinea sa ierarhică, putând solicita contribuția 
serviciilor funcționale pentru pregătirea și executarea problemelor administrației publice locale.

Viceprimarul, coordonează activitatea compartimentelor funcționale delegate de primar prin dispoziție 
în condițiile O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ

24.2 Delegarea atribuțiilor conform art.157 din din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 
din 3 iulie 2019 - privind Codul Administrativ

Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative 
viceprimarului, secretarului general al comunei și întregului personal din aparatul de specialitate, precum și 
conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în 
domeniile respective.

Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele exercitării 
atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuțiile 
prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei 
căreia i se deleagă atribuțiile.

Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile aliniatelor precedente exercită pe perioada 
delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate; este interzisă subdelegarea 
atribuțiilor.

Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile aliniatelor precedente, răspunde civil, 
administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuții.

Atribuțiile viceprimarului sunt stabilite prin dispoziție a primarului.
Viceprimarul răspunde de modul de organizare a compartimentului administrativ,a 

compartimentului gospodărire comunală,situații de urgență și compartimentul de întreținere și curățenie, 
precum si de buna desfășurare a activităților si/sau îndeplinirea atribuțiilor care i-au fost delegate prin dispoziția 
Primarului comunei.

24.3 Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului conform art.163 din
Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul Administrativ

în caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a acestuia, precum și în 
situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezentul cod sunt 24



exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în 
condițiile art. 152 alin. (4), cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada 
exercitării de drept a atribuțiilor de primar, viceprimarul își păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local 
și primește o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de primar.

Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitoi 
de drept al primarului, ales în condițiile art. 152 alin. (4).

în situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membriloi 
săi, un consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor și 
obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, consilierul local beneficiază 
de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar.

Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar 
atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin. (3) înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1).

în situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, cât și viceprimarul, 
precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către aceștia a mandatului, consiliul local deleagă un 
consilier local care îndeplinește atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului, până la încetarea 
situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de primar. Pe perioada 
exercitării atribuțiilor de primar, precum și de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație 
lunară egală cu cea a funcției de primar.

Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, consiliul 
local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) și (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Prin acest act viceprimarului i se pot delega și alte atribuții decât cele strict legate de domeniile 
pe care le coordonează.

în lipsa primarului, viceprimarul își coordonează domeniile independent, iar atribuțiile 
primarului, respectiv conducerea operativă a instituției, semnarea actelor administrative pentru și în numele 
acestuia se preiau de către viceprimar.

Viceprimarul poate primi însărcinări de la Consiliul local.
Coordonează activitatea Serviciilor publice conform ROF-urilor acestora și Organigramei 

autorității publice locale.
24.4 Alte atribuții

Controlează igiena si salubritatea localurilor publice (școli,grădinițe, dispensare și alte instituții publice). 
Exercită controlul asupra activităților parcuri de distracții organizate în anumite zile speciale si ia măsuri 

pentru buna funcționare a acestora.
Organizează și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și 

privat al comunei
Ia măsuri privind modul de colectare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel din comună, 

pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de ape de pe raza comunei si pentru decolmatarea văilor locale 
și a podețelor în scopul asigurării scurgerii apelor mari.

Răspunde de activitatea de salubritate și colaborează cu activitatea serviciului de apă din comună. 
Urmărește și răspunde de aplicarea măsurilor de protecția mediului, potrivit legislației în vigoare. 
Inițiază, asigură si răspunde de realizarea unor acțiuni comune cu organele de Poliție și Garda de Mediu 

Maramureș, în vederea identificării și sancționării, după caz, a persoanelor juridice și fizice care încalcă normele 
de protecția mediului instituite prin acte normative, inclusive hotărâri ale Consiliul Local.

Se implică și verifică realizarea măsurilor de igienizare, dezinsecție si deratizare, potrivit legii și 
Programului de Gospodărire Anual aprobat de Consiliul Local pe care au obligația să le efectueze instituțiile 
publice, agenții economici și cetățenii din comună.

Acordă audiențe cetățenilor în probleme a căror rezolvare este de competența sa.
Răspunde si coordonează activitatea de administrare a pășunilor din comună
Asigură identificarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de 

animale.
Administrează si gospodărește spațiile destinate ca adăposturi pentru protecția civilă și punct de 

comandă.
întreține sirenele electrice la nivelul localității.
Are în evidență inventarul materialelor din resortul protecției civile.
Participă la convocările de pregătire, exerciții, aplicații și Ia alte activități organizate de organele abilitate 

de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.
Are obligația să prevină sustragerea bunurilor aflate în gestiune.25



Răspunde de pregătirea serviciului voluntar pentru situații de urgență și participarea acestuia Ie 
concursuri profesionale.

Propune includerea în bugetul local a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva 
incendiilor , dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, echipamente de protecție 
specifice.

Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției.
Controlează și verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc 

apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituției publice.
Face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor.
Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsuriloi 

de apărare împotriva incendiilor.
Conduce și îndrumă Serviciul Voluntar Situații de Urgență.
Controlează modul cum se aplică reglementările legislative în vigoare și a normelor referitoare la 

prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri.
Asigură instruirea și informarea personalului din instituție în probleme de Prevenirea și Stingerea 

incendiilor.
Răspunde de amenajarea și dotarea punctului PSI.
Răspunde de dotarea cu instinctoare a tuturor locațiilor de lucru din cadrul instituție.
Verifică dacă instinctoarele sunt în funcțiune și termen de garanție.
Participă la ședințele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia, 
îndeplinește cu responsabilitate dispozițiile primarului și hotărârile Consiliului Local.
Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de 

serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorității sau instituției publice în care 
își desfășoară activitatea.

Să răspundă potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin din funcția pe care o deține, precum și a 
atribuțiilor ce-i sunt delegate.

Să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință 
în exercitarea funcției;

Este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alții, în considerarea 
funcției daruri sau alte avantaje;

La numirea și eliberarea din funcție este obligat să prezinte în condițiile legii, declarația de avere, 
îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege si alte acte normative, precum si însărcinări din partea 

Primarului.
Atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR;

Art. 25 Compartiment întreținere curățenie
Funcția contractuală de execuție -muncitor necalificat-ocupată

Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului

Atribuții specifice :
Asigură păstrarea și întreținerea tuturor bunurilor aflate în dotarea primăriei;
Asigură curățenia localului primăriei și a curții;
Asigura încălzirea corespunzătoare a birourilor
Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe 

timp de polei, îngheț sau ninsoare;
Executa dezinsecția,dezinfecția și deratizarea când acestea se impun;
Asigură permanență la sediul primăriei după orele de program a personalului încadrat până la ora 

stabilita de către primar.
Participă alături de ceilalți salariați la acțiunile organizate pentru înlăturarea incidentelor și avariilor 

precum și la acțiunile de apărare împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
Răspunde de pastrarea si întreținerea bunurilor din dotare
Să respecte timpul de lucru si sa-1 folosească integral si eficient;
Sa respecte normele P.S.I. ;
Sa respecta ordinea si disciplina la locul de munca;26



Sa pastreaza secretul profesional;
Sa semnează condica la venire si plecare
Sa îndeplinește orice alte atribuții stabilite de primar.

Art. 26 Compartimentului gospodărie comunală

1. Funcție contractuală muncitor calificat I-sofer microbuz scoalar
2. Funcție contractuală muncitor calificat II-sofer buldoexcavator
3. Funcție contractuală muncitor calificat III-intreținere rețea apă

Relațiile ierarhicele colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisele posturilor

26.1 1. Funcție contractuală muncitor calificat I-sofer microbuz scoalar -ocupată Vi 
normă

Transportă dus-întors elevii școlilor din comună între localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ 
în care își desfășoară cursurile, dar și pentru alte activități specific educaționale.

Respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice; 
înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

Efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
Nu pleacă în cursă dacă se constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și își anunță imediat 

coordonatorul de transport pentru a se remedia defecțiunile;
Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă și predă foaia din ziua precedentă completată la toate 

rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil;
Nu circulă fără ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a numărului de kilometrii parcurși să fie în 

funcțiune;
Menține starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
Face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanțuri 

antiderapante, verificarea instalațiilor de climatizare și încălzire a microbuzului, etc);
Parchează autovehiculul la locul și ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;
Păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenței de transport, precum și actele mașinii 

în condiții corespunzătoare și le prezintă la cerere, organelor de control;
Se preocupă permanent de îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în domeniul 

transporturilor;
Execută operativ și corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina 

muncii;
Se comportă civilizat în relațiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici și 

organele de control;
Va avea o ținută decentă și corespunzătoare unui conducător auto;
Comunică imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt mijloc -orice eveniment de 

circulație în care este implicat;
Are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor 

poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea 
integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune sau s-a produs 
ca urmare a unei infracțiuni;

Să se prezinte la examinarea medicală și psihologică atunci când este trimis de coordonatorul de 
transport din unitatea de învățământ;

Respectă regulamentul de ordine interioară al instituției și îndeplinește orice alte sarcini trasate de 
conducere;

LA STABILIREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE SE VOR AVEA ÎN VEDERE:
-orele de începere ale cursurilor;
-timpul necesar parcurgerii traseului;
-starea drumurilor;
-condițiile meteo în funcție de anotimp;
-numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;27



-orice alt factor care poate influența orarul de funcționare.
Programul poate suferi modificări în funcție de orarul elevilor și de starea de funcționare a celuilalt microbuz școlar

26.2 2. Funcție contractuală muncitor calificat II-sofer buldoexcavator -ocupată

-Efectuează lucrări corespunzător programului de lucrări și dispozițiilor primarului.
-Execută reparațiile și remediază defecțiunile apărute
-Gestionează în mod real si corespunzător utilajele din dotare și întocmește referate pentru procurarea 

motorinei, uleiului și lubrifanților pentru optima funcționare a acestora și le depune la contabilitate, în vederea 
aprobării, pe baza foilor de parcurs.

-Execută lucrări cu utilajul multifuncțional pe baza foilor de parcurs și a registrului cu evidența lucrărilor: 
-Efectuează lucrări de întreținere a drumurilor comunale și vicinale;
-Efectuează lucrări de deszăpezire a drumurilor comunale și vicinale;
-Efectuează lucrări pentru întreținerea rețelei de apă potabilă din comună;
-Efectuează lucrări pentru înlăturarea efectelor inundațiilor;
-Răspunde de conducerea utilajului în vederea executării lucrărilor pentru care acesta a fost construit, în 

condiții de siguranță;
-Răspunde de integritatea utilajului și a dotărilor sale, pe perioada programului de lucru;
-Răspunde de menținerea în stare de funcționare a utilajului și echipamentelor cu care acesta este dotat;
-Cunoaște principiul de funcționare a utilajului, părțile component și accesoriile acestuia;
-Execută lucrările care i-au fost comandate, în timpul programat și la parametrii de calitate ceruți; 
-Execută întreținerea zilnică a utilajului;
-Participă la reviziile și reparațiile care se execută în atelierele autorizate;
-Respectă procedurile interne legate de utilizarea utilajului și a echipamentelor cu care este dotat;
-Folosește utilajul doar în interesul instituției;
-Sesizează primarul, viceprimarul comunei când apar consumuri exagerate de combustibil sau lubrifianți 

sau dacă lucrările pe care trebuie să le execute pun în pericol integritatea utilajului, a accesoriilor, a șoferului 
sau a altor salariați și persoane;

-Participă la instructajele profesionale la care este trimis și își însușește noțiunile predate;
Cunoaște și respectă prevederile, contractului individual de muncă , normele de protecția muncii și protecția 
mediului și normele privind situațiile de urgență;

-Cunoaște și respectă prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;
-Se preocupă în permanență de aprofundarea legislației în domeniu -îndeplinește orice alte atribuții și 

dispoziții, prevăzute de normele legale în vigoare și orice alte lucrări stabilite de primar, viceprimar sau 
secretarul comunei.

26.3 Funcția contractuală de execuție
-muncitor întreținere rețea apă -muncitor III-ocupată

Relațiile ierarhicele colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului

Atribuțiile postului'.

Execută periodic controlul rețelelor vizual sau prin alte metode pentru a depista eventualele avarii 
cu sau tară pierderi de apă;

Execută reparații în cazul unor avarii la rețea;
Curăță periodic bazinele de înmagazinare a apei, asigură spălarea și dezinfectarea lor;
Execută întreținerea și reparațiile la instalațiile aparținând primărieiț conductele de apă,, stațiile de 

pompare,bazinele de stocare etc.);
Execută sau supraveghează branșarea și debranșarea abonaților la rețelele furnizorului;
în condițiile de iarnă asigură degajarea drenelor, bazinelor de apă;
Informează operativ conducerea primărie de orice avarie sau neregulă constatată în rețele;
Respectă regulamentul de ordine interioară, programul de lucru stabilit cu posibilitatea extinderii 

acestuia în cazul unor situații deosebite ( prestarea de ore suplimentare în cursul zilelor lucrătoare sau 
prezentarea la lucru în zilele nelucrătoare, chiar sărbători legale);28



încasează contravaloarea consumului de apă de la populație, eliberând documentele de încasare . 
Se interzice prezentarea sub influența băuturilor alcoolice la serviciu sau consumarea acestora în 

timpul serviciului;
Respectă regulile de protecție a muncii, normele de protecție sanitară și igienă impuse de specificul 

muncii, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor,
Informează populația și primăria în caz de poluare a mediului sau a surselor de apă,
Verifică modul de exploatare a instalațiilor de alimentare cu apă precum și folosirea apei folosirea 

apei în alte scopuri, în vederea asigurării apei pentru toți cetățenii racordați la rețea,
Să nu execute lucrări de reparații sau racordări la apă până nu se achită la casieria primăriei 

contravaloarea lucrărilor;
Răspunde de calitatea lucrărilor pe care le întocmește, precum și respectarea termenelor afectate 

lucrărilor;
Răspunde de informațiile pe care le furnizează conducerii primăriei și compartimentelor din structura 

primăriei, altor instituții și autorități publice;
Este obligat să păstreze secretul profesional, fiindu-i interzis să divulge probleme de serviciu care au 

caracter confidențial, potrivit actelor normative în vigoare,
îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către primar viceprimar sau secretarul comunei

Art. 27 Compartimentul Situații de Urgență

Activitatea de Voluntariat si Situații de Urgentă in cadrul UAT

27.1 Atribuții specifice :
-identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe 

teritoriul comunei;
-culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informațiilor referitoare la situațiile 

de urgentă;
-informarea si pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de 

autoprotectie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin si modul de 
acțiune pe timpul situației de urgentă;

-organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru 
situații de urgentă si a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu;

-înștiințarea autorităților publice si alarmarea populației în situațiile de urgentă; organizarea pregătirii 
pentru protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor cultural si arhivistice, precum si a mediului 
împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

-luarea măsurilor pentru asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în situații de urgentă 
sau de conflict armat;

-organizarea si executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea 
si înlăturarea efectelor situațiilor de urgentă civilă si pentru reabilitarea utilităților publice afectate;

-constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice în situații de urgentă;
-întocmirea planurilor operative, de pregătire si planificare a exercitiilor de specialitate;
-propunerea fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;
-participarea la exercițiile, aplicațiile si activitățile de pregătire privind protecția civilă;
-coordonarea activităților serviciilor de urgentă voluntare;
-întocmirea planurilor de cooperare cu instituțiile cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgentă 

si organismele nonguvemamentale;
-realizarea, întreținerea si functionarea legăturilor si mijloacelor de înștiințare si alarmare în situații de 

urgentă;
-organizarea unor acțiuni pentru pregătirea populației pentru situațiile de urgentă;
-acordarea asistentei tehnice si sprijinului pentru gestionarea situațiilor de urgentă;
-exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local la operatorii economici 

subordonați;
-coordonarea evacuării populației din zonele afectate de situațiile de urgentă;
-stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării si a alimentării cu energie si apă a 29



populației evacuate;
-asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate;

gestionarea, depozitarea, întreținerea si conservarea tehnicii, aparaturii si materialelor de protecție civilă, prin 
serviciile de specialitate subordonate.

-asigurarea instruirii PSI.
-Organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de 

incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte situații de urgență;
-Planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare a 

documentelor operative;
-Asigură măsurile 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;

-Asigură studierea și cunoașterea de către personalul serviciului voluntar a particularităților localității și 
clasificării din punct de vedere al protecției civile precum și principalele caracteristici ale factorilor de risc care 
ar influența urmările situațiilor de urgență din zona de competență;

-Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe 
baza propunerilor instrucțiunilor de dotare;

-întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din localitate care pot fi folosite în 
situații de urgență pe care o actualizează permanent;

-Informează primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localității;
-Execută instructaj general și periodic cu personalul muncitor din primărie
-întocmește și verifică documentele operative ale serviciului;
-Ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat serviciul voluntar;
-Participă la instructaje, schimburi de experiență, cursuri de pregătire profesională, organizate de 

serviciile profesioniste pentru situații de urgență;
-Verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populației și pe teritoriul agenților 

economici din raza localității;
-Face propuneri privind îmbunătățirea activității de prevenire și eliminarea stărilor de pericol;
-Efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență în 

caiet special pregătit în acest scop;
-Execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției civile, prevenirii și 

stingerii incendiilor;
- planifica si desfășoară, controale, verificări si alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a 

prevederilor legale si stabilește masurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor si 
bunurilor;

- desfășoară activități de informare publica pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc 
specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de 
urgenta;

- participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta in domeniul prevenirii si 
intervenției in situații de urgenta;

- monitorizează si evaluează tipurile de risc;
- participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgenta 

voluntare si private, precum si a populației;
- participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru răspuns în situații de 

urgenta si tine evidenta acestora;
- stabilește concepția de intervenție si elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de 

răspuns;
- planifica si desfășoară exerciții, aplicații si alte activități de pregătire, pentru verificarea viabilității 

documentelor operative;
- organizează evidența privind intervențiile, analizează periodic situația operativa si valorifica 

rezultatele;
- participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a condițiilor si împrejurărilor care au determinat ori au 

favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
- stabilește, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
- organizează concursuri și profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si acțiuni educative cu 

cercurile tehnico-aplicative din scoli;
- acordă sprijin unităților de învățământ în organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și 30



concursurilor de protecție civilă asigura informarea organelor competente si raportarea acțiunilor desfășurate.
27.2 Responsabil tehnic PSI, atribuții:

întocmirea, ianintarea spre aprobare si difuzarea actelor de autoritatețdecizii, dispoziții, hotarari 
etc.)prin care se stabilesc răspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

întocmirea , inaintarea spre aprobare si difuzarea documentelor specific activitatii de aparare impotrivE 
incendiilorțliste, situații, instrucțiuni, grafice, planuri, documentații tehnice, regulamente de organizare si 
funcționare etc.);

Asigurarea procurării formularelor tipizate ( premise de lucru cu foc, autorizații de lucru, fise de 
instruire) si a actelor normative de reglementare specific, finanțarea asigurandu se de către societate;

Implementarea sistemului de depistare si cunoaștere a orcaror situații sau aspect care pot favoriza 
producerea sau dezvoltarea incendiilorțcauza de incendiu, stări de pericol, alte incalcari, scoateri din funcțiune): 

Asigurarea consultantei in vederea reglementarii raporturilor privind apararea impotriva incendiilor ir 
relațiile generate de contracte, convenții si alte situații;

Realizarea sistemului operativ de observare si anunțare a incendiului, precum si de alertare in cazul 
producerii unui astfel de eveniment;

Consultare in vederea asigurării funcționarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; 
Organizarea intervenției, in caz de incendiu, de către salariati, populație si forțele specializate;

Sa stabilească prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare privind apararea impotriva 
incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificări sis a le aduca la cunoștința salariatilor, 
utilizatorilor si oricărei persoane interesate;

Sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit 
legii utilizate in activitatea sa sub orice forma, in mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de 
identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu,mijloacele de protective recomandate, metode 
de prim-ajutor, substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

Sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească sarcinile ce revin salariatilor, 
pentru fiecare loc de munca;

Sa asigure intocmirea planurilor de intervenție si condițiile pentru ca acestea sa fie operaționale in orice 
moment;

Sa ceara fondurile necesare realizării masurilor de aparare impotriva incendiilor.
Responsabil cu activitatile de prevenire si protecția muncii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului:

Asigura condiții pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta si adecvata in domeniul 
SSM in special sub forma de informații si instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.

întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in 
domeniul SSM

Asigura efectuarea instruirii si informării personalului in probleme de PM, PSI
Coordonează activitatile de intervenție si evacuare in situații de pericol iminent, dezastre, situații de 

accident si efectuează primele cercetări privind cauzele si împrejurările producerii acestora.
Alte activitati necesare/specifice asigurării securității si sanatatii lucratorilor la locul de munca
Verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a 

sistemelor de siguranța.

CAPITOLUL VI

Art. 28 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Funcție publică de conducere -secretar general al comunei- ocupat

Relațiile ierarhice,de colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisa postului.

28.1 Atribuțiile secretarului general al comunei
Secretarul general al comunei îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:
-avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile 

consiliului local;
-participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
-asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;
-coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor 

primarului,
-asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a31



actelor prevăzute la lit. a);
-asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicare; 

ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, ș 
redactarea hotărârilor consiliului local;

-asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia
-poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociați: 

și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitate; 
administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

-poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale 
consiliului local.

-efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, respectiv ale 
consiliului județean a consilierilor locali;

-numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, respectiv 
președintelui consiliului județean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

-informează președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean sau, după caz. 
înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei 
hotărâri a consiliului local;

-asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea 
acestora;
urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care 
se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de 
drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea 
cazuri;

-certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale;

-alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local și de 
primar.

Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, 
la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al unității administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator 
principal de credite pentru activitățile curente.

Secretarul general al comunei, comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 
camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție 
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

-în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în 
localitatea de domiciliu;

-la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ- 
teritoriale;

-la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele 
defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

Atribuția prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții 
delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretarului general al comunei.

Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al comunei, de către ofițerul 
de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5).

Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a 
persoanei responsabile.

Secretarul general al comunei,acolo unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, 
la cererea părților, următoarele acte notariale:

-legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a beneficiilor de asistență socială și/sau 
serviciilor sociale;

-legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată.
Secretarul general al comunei este funcționar public de conducere,are studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în stiinte juridice sau stiinte administrative;studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul 
administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în 32



condițiile legii;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani,fiinc 
numit în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică si funcționarii publici.

Secretarul general al comunei mai îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții: 
-Comunică și inaintează in termen de cel mult 10 zile libere , dacă legea nu prevede altfel autoritățiloi 

și persoanelor interesate , actele emise de Consiliul local sau de către primar:
-Asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general.
-Eliberează extrase de copii de pe orice act din arhiva Consiliului local in afară de cele care sunt strici 

stabilite conform legii.
-Urmărește aplicarea hotărârilor, legilor, și tuturor actelor normative, in acest sens organizează acțiuni 

de aducere la îndeplinire și cunoștință a populației pentru ca aceasta să acționeze in conformitate cu ele
-Informează lunar cu privire la actele normative apărute și pune la dispoziția consilierilor in vederea 

studierii și aplicării lor.
-Asigură primirea, evidența și transmiterea spre soluționare a celor competenți, a cererilor, reclamațiiloi 

și sesizărilor precum și a propunerilor adresate de cetățenii și urmărește soluționarea și expedierea la timp a 
răspunsurilor.

-întocmește lucrări pregătitoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, 
parlamentare,europarlamentare și locale, precum și a referendumurilor;

-Tine evidența listelor electorale permanente;
-Operează in Registrul Electoral;
-Coordonează compartimentul de asistenta sociala și stare civilă, compartimentul Registrul 

agricol,resurse umanefpersonal salarizare),;
-Prezintă informării in cadrul ședințelor aparatului propriu pentru îndeplinirea sarcinilor din sectorul său 

de activitate.
-Ajută pe primar și imputemiciții acestuia conform dispozițiilor legale privind constatarea și 

sancționarea contravențiilor.
-Ia măsuri de aplicare a prevederilor legale referitoare la completarea, folosirea și evidența sigiliilor și 

ștampilelor.
-Asigură lucrările de secretariat si toate solicitările legate de fondul funciar;
-Se ocupă de aplicarea prevederilor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public
-Sa asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară in cadrul spațiului de 

lucru
-Efectuarea lucrărilor de fond funciar (referate, procese verbale, intocmirea diverselor situații ce se 

inaintează comisiei Județene de stabilire a dreptului de proprietate a terenurilor).
-întocmește si urmărește împreuna cu persoana de la cadastru si urbanism derularea contractelor de 

concesiune /inchiriere/si le transmite compartimentului;
-întocmește dispoziții de încadrare , detașare , transfer si orice alte modificări aparate ;
-întocmește situațiile solicitate de către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici prin compartiment;
-Urmărește aplicarea hotărârilor, legilor, si tuturor actelor normative, in acest sens organizează acțiuni 

de aducere la indeplinire si cunoștința a populației pentru ca aceasta sa acționeze in conformitate cu ele;
-Să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta 
-Completerea propriei pregătiri profesionale 
-Efectuarea lucrărilor proprii pe calculator
-îndeplinește orice atribuțiuni și sarcini stabilite de primar, viceprimar, consiliu local.
-Selectarea și arhivarea propriilor lucrări.
-Asigura redactarea proceselor verbale ale ședințelor publice desfășurate în cadrai instituției, referitoare 

la adoptarea de hotărâri cu caracter normativ.
-Asigura dactilografierea altor documente primite de la nivelul ierarhic superior;
-întocmește lucrări de secretariat;
-Asigura aplicarea prevederilor legii nr. 52/2003 cu privire la transparenta decizionala;
-Secretarul general al comunei răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate si de 

buna desfășurare a activităților, respectiv de îndeplinirea atribuțiilor care i-au fost delegate prin dispoziția 
Primarului comunei.

Art. 29 Compartimentul Resurse Umane
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Funcție publică de execuție -Referent- clasa III grad profesional debutant-vacantă
Relațiile ierarhicele colaborare.de control si competențe sunt prevăzute în fisele posturilor

29.1 Atribuții specifice'.
-întocmirea si supunerea spre aprobare conducerii instituției a politicii privind resursele umane în cadru] 

instituției;
-elaborarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului în 

concordantă cu legislația în vigoare si propunerile înaintate de compartimente; înaintarea acesteia spre avizare 
către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

-asigurarea asistentei la întocmirea organigramei, statului de funcții pentru serviciile publice 
subordonate Consiliului local al comunei;

-elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Băița de sub Codru;

-aducerea la cunoștința salariatilor a ROF-lui, postarea pe site-ul instituției, inițierea procedurii de 
actualizare a acestuia;

-întocmirea, completarea si păstrarea dosarelor profesionale/personale ale funcționarilor publici, 
demnitarilor si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului atat pe suport 
electronic cat si pe suport de hârtie; asigură păstrarea confidențialității actelor si datelor din dosarul profesional 
cu excepțiile prevăzute de H.G. 432/2004;

-întocmește si actualizează Registrul general de evidentă al salariatilor;
-coordonarea, monitorizarea procesului de întocmire al fiselor de post în colaborare cu șefii de 

compartimente; ia măsuri în vederea aprobării acestora de către conducătorul instituției; răspunde de gestionarea 
acestora si arhivarea lor;

-realizarea demersurile necesare organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante cu 
respectarea legislației în vigoare;

- asigură consultantă în acest domeniu serviciilor publice subordonate Consiliului local al comunei;
-urmărirea si realizarea corectei aplicări a prevederilor legale privind: încadrarea, numirea,stabilirea 

salariilor, modificarea raporturilor de serviciu, sens în care:
-întocmește documentația de numire în funcție a salariatilor;
-tine evidenta fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor
-întocmește documentația privind promovarea în grade profesionale/ promovarea în clasă a salariatilor;
-întocmește documentația în vederea modificării, suspendării, încetării raportului de serviciu/muncă si 

sancționării personalului;
-coordonarea si monitorizarea procesului de evaluare anuală a performantelor profesionale individuale 

ale salariatilor din cadrul instituției sens în care comunică angajatilor, criteriile de performantă în baza cărora 
se realizează evaluarea, perioada în care se realizează evaluarea, modelul cadru stabilit de lege;

- asigură consultantă salariatilor în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
- ia măsuri în vederea aprobării acestora de către conducătorul instituției si păstrarea acestora, respectiv 

evidențierea calificativelor în dosarul profesional al salariatilor;
-elaborarea anuală a proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul ap aratului 

de specialitate al Primarului comunei si al serviciilor publice subordonate consiliului local si le supuse analizei 
conducătorului instituției;

-planificarea concediilor de odihnă;
-tinerea evidentei nominale si anuale a: concediilor de odihnă, a concediilor de incapacitate de muncă, a 

concediilor fără plata etc.;
-întocmirea si predarea către salariat a dosarului de pensionare (pentru muncă depusă si limită de vârstă, 

pensionare anticipată, pensionare pe caz de boală);
-eliberează acestuia originalul dosarului profesional si adeverința care atestă vechimea în inst itutie;
-elaborarea/actualizarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului comunei si 

supune atenției conducătorului instituției aprobarea acestuia prin act administrativ; asigură aducerea la 
cunoștința salariatilor a prevederilor acestuia, respectiv postarea pe site-ul instituției;

-elaborarea si prezentarea salariatilor instituției materiale cu caracter informativ si didactic pe probleme 
de specialitate cu privire la: etică, conduită, disciplină, legislația specifică aplicabilă salariatilor, 
incompatibilități si conflict de interese, modificări majore ale legislației; asigurarea din oficiu sau la solicitarea 
scrisă/verbală salariatilor consultantă în aceste probleme;

-asigurarea preluării, comunicării, arhivării si publicării declarațiilor de avere si de interese pentru 
personalul contractual si funcționarii publici de conducere/executie din cadrul aparatului de specialitate al 34
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primarului
-întocmirea si predarea la termen a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, anuale privind numărul 

salariatilor si cheltuielile instituției cu forța de muncă, a altor situării solicitate de Instituția Prefectului Județului 
Maramureș, D.G.F.P., Curtea de Conturi, etc; întocmește si predă la termen Declarația 112 privind obligațiile 
de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate;

-eliberarea la solicitarea salariatilor de adeverințe si copii certificate din dosarul profesional;
-întocmirea statelor de plată si calcularea oricăror indemnizații sau drepturi salariale ale salariatilor, 

consilierilor locali, colaboratorilor;
-organizarea si realizarea gestiunii resurselor umane, a funcțiilor publice si a funcționarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului
-asigurarea consultantei tuturor compartimentelor.
-asigurarea, printr-un contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, activitatea de medicină a 

muncii la nivelul instituției, efectuarea periodică a controlului medical pentru salariatii instituției;
-fundamentarea necesarului de fonduri anuale pentru cheltuielile cu personalul si cheltuielile cu 

pregătirea si formarea profesională;
-întocmirea si actualizarea anuală, în conlucrare cu șefii de compartimente, lista funcțiilor sensibile din 

cadrul instituției precum si a salariatilor care în exercitarea atribuțiilor de serviciu sunt expuși la factori de risc; 
întocmirea propunerilor în vederea rotației salariatilor în cadrul comisiilor cu activități specifice si determinate 
ca timp;

-asigurarea implementării si monitorizării codului de conduită al funcționarilor publici; elaborarea unui 
ghid de bune practici în instituție.

-La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale eliberează adeverințe .
-întocmește foi de pontaj lunar.
-Actualizează periodic registrul de evidenta al salariatilor.
-Urmărește planificarea concediilor de odihna.
-Transmiterea la biroul financiar contabil a modificărilor ce apar la salarizare ( incadrari,desfaceri de 

contracte individuale de munca, etc.).
-întocmirea adeverințelor pentru dosarele de pensionare.
-Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor.
-Răspunde de trimiterea la timp si cu regularitate a Declarației 112
-înregistrarea si transmiterea datelor in REVISAL.
-Efectuează comunicările privind creșterea salariilor la persoanele beneficiare.
-Responsabil cu operarea in portalul de colectare si diseminarea online a datelor statistice in sistemul 

Edemos.
-Responsabil cu corespondenta in sistem electronic.
-Responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese: 

primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de 
primire;

-la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
-oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a 

acestora;
-evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, 

denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;

-asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele 
nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 
30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, 
adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a 
Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează 
potrivit legii;

-trimite Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de 
avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), 
în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

-întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile 
de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându -le un 
punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 35



-acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea 
averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitareg 
persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.

-îndeplinește si alte atributi stabilite prin lege sau prin dispoziția primarului.

Art. 30 Compartimentul Registru Agricol

Funcție publică de execuție -Referent- clasa III grad profesional superior -ocupată
Relațiile ierarhicele colaborare,de control și competențe sunt prevăzute în fisele posturilor

30.1 Atribuții specifice
-întocmirea registrelor agricole pe suport de hârtie si electronic;
-deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținători de 

animale;
-operarea modificărilor în registru agricol survenite ca urmare a vânzărilor- cumpărărilor, moșteniri, 

donații etc. dovedite prin acte încheiate în fonnă autentică,cu avizul secretarului general al comunei;
-verificarea pe teren a corectitudinii datelor declarate de către contribuabili în Registrul Agricol;
-întocmirea si eliberarea adeverințelor pe baza datelor din Registrul Agricol, solicitate de către cetățeni 

necesare în diferite domenii (fiscal, agrar, al protecției sociale, edilitar urbanistic, sanitar, Școlar, si alte 
asemenea);

-furnizarea de date din Registrul Agricol la solicitarea instanțelor de judecată de toate gradele;
-verificarea si vizarea pentru conformitate a declarațiilor contribuabiilor depuse la taxe si impozite în 

vederea calculării impozitului pe teren;
-eliberarea certificatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe piață după 

verificarea la domiciliu a existentei acestora și ținerea evidenței acestora;
-înregistrarea, evidenta, prelucrarea în cadrul comisiei speciale a cererilor de reconstituire a dreptului de 

proprietate în baza legilor fondului funciar;
-asigurarea consultantei privind modul de aplicare a legilor fondului funciar;
-verificarea si înregistrarea contractelor de concesiune în registrul special conform hotărârilor consiliului 

local
-asigurarea întreținerii, fertilizării si bunei utilizări a suprafețelor de pășune;
-sprijinirea acțiunilor sanitar veterinare pe teritoriul comunei;
-participarea la efectuarea inspecțiilor în teritoriu, privind terenurile comunei;
-evaluarea pagubelor produse de calamitățile naturale, dată prin dispoziția primarului;

-deplasarea pe teren împreună cu comisia de evaluare a pagubelor produse de calamitățile naturale; 
furnizarea periodică (lunar, trimestrial, anual) a datelor statistice solicitate din registrele agricole de Direcția 
Județeană de Statistică, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția Generală pentru Agricultură

-întocmește documentațiile specifice pentru cadastru si eliberarea titlurilor de proprietate
-completarea la zi a registrelor agricole si raportarea in termenele prevăzute de lege a centralizatoarelor 

către Direcția Județeană de Statistica
-îndeplinirea atribuțiilor ce revin conform Legii 18/1991- consultarea si eliberarea de extrase si 

adeverințe din registrele agricole
-sa îndeplinească atribuțiile ce îi revin in calitate de membru in comisia de analiza a notificărilor depuse 

in temeiul Legii nr. 10/2001 si Legea nr.247/2005
-Tine evidenta titlurilor de proprietate emise in temeiul legilor fondului funciar
-întocmește rapoartele statistice solicitate de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

MARAMUREȘ
-Ridica titlurile de proprietate si le preda titularilor pe baza de borderou
-înregistrează si tine evident contractelor de arenda
-îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite in mod expres prin dispoziții emise de către 

primarul comunei
-Soluționează cereri și reclamații cu privire la pășunile din raza teritorială;
-Atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR

Art. 31 Compartimentul Asistenta Sociala și stare civila

Funcție publică de execuție -Inspector- clasa I grad profesional asistent -ocupată



Relațiile ierarhice,de colaborare,de control si competențe sunt prevăzute în fisele posturilor

31.1 Asistenta Sociala

Atribuțiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistență socială:
-asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

-pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară e 
cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

-verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform 
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește 
documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

- întocmeșteHispoziții de acordare/respingere sau, după caz, deinodificare/suspendare/încetare 
a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă conducătorului entității pentru 
aprobare;

-comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, 
potrivit legii;

-urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite 
la beneficiile de asistență socială;

-efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 
socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și, în funcție de situațiile 
constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

-realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;
-participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea beneficiilor de 

asistență socială;
-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

31.2 Atribuțiile Compartimentului în domeniul organizării,
administrării și acordării serviciilor sociale:

-elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, 
strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 
de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicare acesteia;

-elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul și 
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul 
de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

-inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

-identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc 
de excluziune socială;

-realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;-propune 
conducătorului entității, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public și public-privat 
pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

-propune înființarea serviciilor sociale de interes local;
-colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și 

privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul 
județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

-monitorizează și evaluează serviciile sociale;
-elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor 

sociale;
-face propuneri la proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul 

anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;
-asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile 

sociale și serviciile sociale disponibile;
-furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, 

persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de 37



calitatea serviciilor prestate;
-încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează ș 

monitorizează activitatea acestora în condițiile legii;
-sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederiloi 

art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, îr 
elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

-planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșteri: 
performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

-colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii 
de beneficiari;

-sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 
privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.
31.3 Atribuțiile Compartimentului în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități 

-monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ- teritorială,
precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și 
informațiilor relevante;

-identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele 
adulte cu dizabilități;

-creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale 
persoanelor cu handicap;

-inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în 
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

-asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
-elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;
-asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra 

serviciilor disponibile pe plan local;
-implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
-asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a 

asistenților personali;
-încurajează și susține activitățile de voluntariat;
-colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

31.4 Atribuțiile Compartimentului în domeniul protecției copilului:
-monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul 

de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în 
baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

-realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
-identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii de asistență socială 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
-elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste 

servicii și/sau beneficii de asistență socială, în condițiile legii;
-asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
-asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și 

droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;
-vizitează periodic la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii de asistență 

socială și urmărește modul de utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți 
plecați la muncă în străinătate;

-înaintează propuneri conducătorului entității, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 
protecție specială, în condițiile legii;

-urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și 
își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost 
reintegrat în familia sa;

-colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției 
copilului și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;38



-urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă 
referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata 
aplicării măsurii de protecție specială.

-atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
31.5 Atribuțiile Compartimentului în domeniul acordării tichetelor de grădiniță :

-întocmește și verifică dosarele cu documentele necesare;
-ține evidența beneficiarilor conform prezenței primită de la GPN și GPP;
-distibuie tichetele stimulent educațional;
-comunică la AJPIS Maramureș situația lunară;

31.6 Atribuțiile Compartimentului în domeniul acordării ajutorului social:
intocmeste anchete sociale atat pentru dosarele vechi aflate in plata cat si pentru cele nou intocmite, 

atat pentru beneficiarii Legii 416/2001 cit si pentru beneficiarii Legii 277/2010;
intocmeste tabele cu beneficiarii Legii 416/2001 ce trebuie sa execute ore de munca in folosul 

comunității si urmărește in funcție de cuantuml stabilit de HCL numărul de ore pe care le are de executat fiecare 
beneficiar si comunica beneficiarilor orice modificare;

solicită și completează dosarele în plată și dosarele noi pentru VMG și ASF;
raportează lunar situația cu persoanele beneficiare;
intocmeste fisa de calcul pentru fiecare dosar ori la fiecare modificare economico-sociala a 

beneficiarului de ajutor social și o supune vizei CFP;
întocmirea documentației, anchetelor sociale pentru obținerea ajutorului social, de urgenta si de 

înmormântare;
întocmește anchete sociale pentru persoanele vârstnice, persoane cu handicap, beneficiari ai 

ajutorului social,etc;,
inventariază arhiva anuala a documentelor si o preda la arhiva primăriei; 
asigură consultanta familiilor cu multi copii, in vederea obținerii unor ajutoare;

întocmește, deține si verifica dosarele asistenților personali ai persoanelor cu handicap, precum si a 
indemnizațiilor persoanelor cu handicap;

întocmește și verifică dosarele privind indemnizația pentru creșterea si îngrijirea copilului, alocații 
de stat;

intocmeste si verifica dosarele pentru alocația de stat si preda pe baza de borderou la AJPS 
Maramureș spre plata;

inventariază arhiva anuala a documentelor si o preda la arhiva primăriei;
atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal; GDPR

31.7 Autoritatea Tutelară

Autoritatea Tutelară funcționează sub directa coordonare a Primarului comunei , fiind parte a 
compartimentului de asistentă socială si are următoarele atribuții specifice:

-întocmirea si comunicarea dispozițiilor pentru instituirea tutelei pentru minori si bolnavi,respectiv 
pentru instituirea curatelei pentru minori, bolnavi sau persoane vârstnice;

-întocmirea dispozițiilor privind încuviințarea vânzării, cumpărării de bunuri imobile pentru minori si 
persoane bolnave;

-numirea de curatori în cauze succesorale pentru minori, sau în orice altă situație în care părintele este 
împiedicat să-l reprezinte, din cauza bolii sau din alte motive;

-verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorțuri, minori infractori, persoane 
vârstnice, alocații suplimentare, amanarea sau întreruperea executării pedepsei condamnatilor care au probleme 
sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul în comună, la solicitarea altor autorități si instituții, etc;

-asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreținere;
-prelucrarea dosarelor în vederea obținerii indemnizației sau stimulentului pentru creșterea copilului 

pană la varsta de 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap;
-verificarea si întocmirea dispozițiilor în vederea obținerii alocației nou născut;
-verificarea dosarelor privind acordarea alocației de stat si transmiterea către Agenția de Plăti si Prestații 

Sociale Maramureș;
-întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală - copii si adulti - în vederea 

încadrării într-o categorie de persoane cu handicap;
-verificarea anuală sau ori de cate ori este nevoie a tutelei minorilor si persoanelor puse sub 

interdicție;



-întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală-copii si adulti- în vederea 
încadrării într-un grad de handicap;

-verificarea anuală sau ori de cate ori situația o impune a tutorilor si curatorilor aflati în evidentă:
-întocmirea documentației în vederea acordării unor ajutoare de urgentă , precum si pentru

înhumarea decedatilor neidentificati, a celor fără aparținători sau aflati într-o stare de dependentă socială;
-efectuarea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităti în vederea beneficierii de scutiri la plata 

impozitului pe clădiri si automobile cu dispozitive adaptate. Estimarea valorii acestor scutiri în vederea estimării 
influentei asupra bugetului, reevaluare anuală a acestor scutiri;

-întocmește lucrările ce-i revin autorității tutelare privitoare la încredințarea copiilor minori în cazul 
divorțului părinților

-întocmește documentație specifică pentru alocația de stat în colaborare cu asistentul social 
-întocmește lucrările necesare pentru decăderea din drepturile părintești atunci când este cazul; 
-comunicarea cu compartimentul Impozite si Taxe Locale.

31.8 Atribuții stare civilă

întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu 
exemplar, și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare 
civilă înregistrate;

înscrie în condițiile legii și a metodologiilor, mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în 
păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă-exemplarul I sau II, după 
caz;

Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a 
dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementeză activitatea pe linia regimului de stare civilă;

înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări în conformitate cu 
prevederile metodologiei de lucru;

Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;
Eliberează extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor 

aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă care 
cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

Trimite către Serviciul de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P, comunicări nominale pentru 
născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români, în 
termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil;

Trimite la Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, actele de identitate ale persoanelor decedate 
ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;

Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de 
evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

Trimite către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, până la data de 5 a lunii următoare, 
certificatele anulate;

întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului 
Național de Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană 
de Statistică;

Păstrează registrele și certificatele de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a 
dispariției acestora;

Atribuie codurile numerice personale, (C.N.P), din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și 
le arhivează în condiții de deplină securitate;

Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală 
specială, pentru anul următor, și îl comunică anual Serviciul de Stare Civilă;

Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total, prin copierea textului din 
exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

Primește cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare 
și le transmite, spre verificare, către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P;

Primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul 
civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele 40



ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D. București, în vederea avizării înscrieri 
mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

Primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate 
însoțite de actele ce le susțin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii dc 
transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către 
Serviciul de Stare Civilă ;

Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea ci 
exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește 
documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează la Serviciul de Stare Civile 
din cadrul pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere/ de rectificare.

Primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește 
documentația și referatul prin care se propune primarului emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu 
avizul prealabil al Serviciul de Stare Civilă;

înaintează la Serviciul de Stare Civilă exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile 
de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul 
de stare civilă - exemplarul I;

Sesizează imediat Serviciul de Stare Civilă din cadrul în cazul dispariției unor documente de stare civilă 
cu regim special.

Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, 
necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

Efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de 
stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

Efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către Serviciul de Stare 
Civilă din cadrul a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile 
străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

Efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, 
completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea 
acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a 
nașterii;

înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea 
la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin Serviciul de Stare Civilă.

Efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare 

a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a 
copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

Colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 
reprezentanții serviciului public de asistență socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea 
permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de 
evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui 
caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

Transmite lunar la Serviciul de Stare Civilă situația indicatorilor specifici (anexa 7);
Transmite semestrial la Serviciul de Stare Civilă situația căsătoriilor mixte; 
întocmește și transmite lunar la AJPIS situația privind decesul minorilor; 
înregistrează și soluționează cereri de divorț pe cale administrativă, eliberând certificate de divorț; 
Desfășoară activități de rezolvare a petițiilor cetățenilor care privesc actele de stare civilă;
Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I. în scopul 

realizării operative și de calitate a sarcinilor commune ce-i revin în temeiul legii;
întocmește sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale;
îndeplinește atribuțiile de ofițer de Stare Civilă, în baza dispoziției primarului 
atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR;

Art. 32 Consilier de etica

-se ocupă cu acordarea de asistenta funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita 
etică, 41



-contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situațiilor de încălcare e 
eticii/dilemelor etice în instituție

-monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcționariloi 
publici

-întocmește rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuțiilor sale în vederea 
eliminării încălcării normelor de conduită.

-atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR;

CAPITOLUL VI:

Art.33 COMISIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI

Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislația în vigoare sau de 
procedurile regulamentului propriu de organizare si funcționare, care necesită colaborarea mai multor 
compartimente, în cadrul Primăriei comunei se înființează si funcționează Comisii de specialitate.

Comisiile de specialitate pot fi:
-comisii permanente, care au sarcina de analiză, avizare sau autorizare ale unor activități, documentații 

sau servicii din administrarea autorității publice locale;
-comisii speciale, cu activitate limitată în timp, înființate pentru derularea unor proceduri sau sarcini 

impuse de legislația în vigoare;
-comisii înființate pentru realizarea unor sarcini sau acțiuni unice, limitate în timp.
Comisiile de specialitate se înființează în baza Dispoziției Primarului comunei sau prin hotărâri ale 

Consiliului local al comunei Băița de sub Codru ;
Membrii comisiilor de specialitate pot fi primarul sau viceprimarii, consilieri locali, funcționari publici 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița de sub Codru, alti specialiști din afara aparatului de 
specialitate al Primarului, stabiliți de prevederile legale.

Comisiile permanente si cele speciale funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, 
aprobat de consiliul local sau prin dispoziția primarului, după caz.

CAPITOLUL VII:

Art. 34 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Activitatea de monitorizare a protecției datelor cu caracter personal în cadrul UAT Comuna 
Băița de sub Codru se desfășoară de către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, aflat în directa 
subordonare a primarului.

34.1 Sarcinile responsabilului cu protecția datelor:
-informarea si consilierea conducerii Primăriei Comunei Băița de sub Coodru, precum si a angajatilor 

care se ocupa de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 si a 
altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

-monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, a altor dispoziții de drept al 
Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor si a politicilor Primăriei Comunei Băița de sub Codru 
in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților si acțiunile de 
sensibilizare si de formare a personalului implicat in operațiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente;

-furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor si 
monitorizarea funcționarii acesteia, In conformitate cu articolul 35 din Regulamentul nr. 679/2016;

-cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
-asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de 

prelucrare, inclusiv consultarea prealabila menționata la articolul 36 din Regulamentul nr. 679/2016, precum si, 
daca este cazul, consultarea cu privire la orice alta chestiune.

In exercitarea atribuțiilor stabilite in Regulamentul nr. 679/2016, responsabilul cu protecția 
datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul intern si este responsabil direct in fata Primarului Comunei Băița de sub Codru pentru realizarea acestor 
atribuții, întregul personal sprijină responsabilul cu protecția datelorîn îndeplinirea sarcinilor menționate, 42



asigurându-i resursele necesare pentruexecutarea acestor sarcini, precum și accesarea datelor cu caracter

CAPITOLUL VIII :

Drepturile angajatilor în cazul procedurilor judiciare initiate împotriva personalului 
din primăria comunei Băița de sub Codru

Art. 35 Persoanele îndreptățite la plata unor cheltuieli
Persoanele care ocupă o funcție de demnitate publică, de funcționar public ori de personal contractual 

sau au ocupat o astfel de funcție în cadrul Primăriei comunei Băița de sub Codru si se află în cursul unei 
proceduri judiciare avand ca obiect acte ori fapte săvârșite în legătură cu funcțiile îndeplinite în cadrul primăriei 
au dreptul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, astfel cum sunt acestea definite 
în prezentul Regulament, în limita bugetului anual aprobat.

Persoanele nominalizate la alin. (1) nu beneficiază de dreptul la plata cheltuielilor de judecată dacă au 
ori aveau suspendat raportul de muncă sau de serviciu, după caz, la momentul săvârșirii actelor ori faptelor în 
legătură cu care s-au demarat procedurile judiciare.

Beneficiază de prevederile prezentului ordin si persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri 
judiciare avand ca obiect acte ori fapte săvârșite în legătură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare. 

35. 1 Cheltuielile de judecată si procedurile judiciare
Prin cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care au dreptul persoanele îndreptățite 

se înțelege cheltuielile cu serviciile avocațiale si cu serviciile de expertiză judiciară, după cum urmează: 
în cazul procesului civil, cheltuielile efectuate după primirea citației sau a oricărui alt document din care rezultă 
calitatea de parat sau chemat în garanție a persoanei îndreptățite si pană la rămânerea definitivă si irevocabilă a 
hotărârii judecătorești;

-în cazul procesului penal, cheltuielile efectuate după începerea urmăririi penale împotriva persoanei 
îndreptățite si pană la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

-procedurile judiciare în care pot fi plătite cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt cele în care persoanele 
au calitatea de învinuit, inculpat, parat, chemat în garanție, precum si calitățile corespunzătoare acestora din 
căile de atac, potrivit Codului de procedură penală si Codului de procedură civilă.

35.2 Reglementarea modalității de plată si recuperarea cheltuielilor
Plata cheltuielilor de judecată se face în baza unei cereri depuse de persoana aflată în situația de la primul 

aliniat din cadrul acestui capitol.
în cadrul Primăriei comunei se constituie prin dispoziție a Primarului comunei Băița de sub Codru o 

comisie de analiză a cererilor, denumită în continuare Comisia.
Comisia este formată din 3 persoane. Structurile de resurse umane, Finaciar Contabil si Resurse Umane 

vor desemna cate un membru permanent si un membru supleant. Structura juridică asigură secretariatul 
Comisiei.

Modul de lucru al comisiei, documentele care însoțesc cererea, procedura de analiză si aprobare a cererii, 
aprobarea plăților se stabilesc prin dispoziție a Primarului comunei Băița de sub Codru.

Art. 36. Efectuarea plăților
Efectuarea plăților se realizează în baza unei Convenții încheiate între ordonatorul de credite si 

beneficiarul plătii, în care sunt stabilite: obiectul convenției, drepturile si obligațiile ordonatorului de credite, 
drepturile si obligațiile beneficiarului, modalitatea plătii. Modelul Convenției se aprobă prin dispoziție a 
Primarului comunei Băița de sub Codru.

Scopul convenției prevăzute la alin. (1) este acela de a asigura ordonatorului de credite posibilitatea de 
a recupera cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în funcție de posibilitățile legale de 
recuperare.

Art. 37 . Recuperarea cheltuielilor de judecată
Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanța 

judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptățite, cu vinovăție 
constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, 
a atribuțiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor achitate în 
temeiul convenției, împotriva persoanei îndreptățite. Procedura de colectare a creanțelor datorate ordonatorului 
de credite, în temeiul convenției este cea reglementată în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanța 
judecătorească sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele 43



îndreptățite, cu vinovăție constând în culpă gravă sau gravă neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură ci 
exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în 
limita sumelor reținute de instanța judecătorească sau de procuror, împotriva persoanei care a căzut în pretenții, 
după caz. Procedura de colectare a creanțelor datorate ordonatorului de credite, ca urmare a subrogării acestuia 
în drepturile persoanei îndreptățite, astfel cum au fost acestea reținute de instanța judecătorească sau de procuror, 
este cea reglementată în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare.

Sumele recuperate conform alin. (1) si (2) se fac venit la bugetul local.

CAPITOLUL IX:
ALTE REGLEMENTĂRI

Art. 38. Declararea averii si a celei de interese
Pentru asigurarea exercitării funcțiilor si demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, 

transparentă, prin organizarea în mod unitar si institutionalizat a activității de control al averii dobândite în 
perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor respective si a verificării conflictelor de interese, 
precum si de sesizare a incompatibilitătilor, toti demnitarii, funcționarii publici si personalul contractual din 
cadrul Primăriei comunei Băița de sub Codru sunt obligati să depună Declarațiile de avere si Declarațiile de 
interese, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. Publicarea anunțurilor în mijloacele mass-media
Informațiile care se publică obligatoriu, sub formă de anunț, în mass-media locală si, de la caz la caz, în 

mass-media centrală si pe pagina de internet a comunei sunt:
-data, locul, ora si ordinea de zi a Ședințelor Consiliului local al comunei Băița de sub Codru; 
-ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administrației publice a comunei; 
-anunțurile de licitație pentru achiziții publice, vânzări de bunuri, închirieri, concesionări;
-anunțuri privind dezbaterea publică a unor proiecte de hotărâri cu caracter normativ sau alte dezbateri 

publice de interes general;
-hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local al comunei Băița de sub Codru;
-anunțuri privind restrictionări în furnizarea unor servicii publice, modificări în traficul rutier;
-alte anunțuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.

Art. 40. Perfecționarea profesională a salariatilor
Fonnele prin care se realizează formarea profesională a salariatilor sunt:
-programe de formare profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizați, 
-stagii de practică si specializare în tară sau străinătate;
-instructaje interne,
-participarea la conferințe si seminarii, în tară sau în străinătate.

Cheltuielile privind participarea la programele de fonnare profesională initiate de angajator se suportă 
din bugetul local, conform planului anual aprobat de primar.

Propunerile de participare la programele de perfecționare se realizează de către șefii de compartimente, 
luând în calcul evaluarea performantelor profesionale individuale, a modificărilor intervenite în legislație, resp 
ectiv necesitățile de pregătire profesională ale salariatilor.

Art.41 . Utilizarea tehnicii de calcul
Salariatii Primăriei au obligația de a utiliza tehnica de calcul din dotare -calculatoare, imprimante, 

copiatoare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara Instituției.
în cazul apariției unor defecțiuni în functionarea aparaturii, salariatii au obligația de a anunța 

administratorul IT respectiv reprezentantul firmei care ne prestează servicii în acest sens.
Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără acordul administratorului IT. Este interzisă 

instalarea si utilizarea jocurilor pe calculator.
Accesul la internet se face numai în interes de serviciu. Fiecare utilizator primește o parolă de acces si 

are limitare la nivelul de acces la alte calculatoare.
Art.42. Utilizarea telefoanelor

Salariatii Primăriei au obligația utilizării telefoanelor mobile si fixe numai pentru convorbiri în interes 
de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoturismele autorităților administrației publice si instituțiile publice, cu completările si modificările 
ulterioare.

Convorbirile pe mobil, RDS sau internaționale se pot efectua de pe telefon fix din cadrul 44



compartimentelor.
Art.43 . Utilizarea autoturismelor din dotare

Autoturismele din dotare sunt folosite numai în scop de serviciu,de către întreg personalul primăriei 
comunei Băița de sub Codru .respectiv PRIMAR pentru autoturismul DASTER, Viceprimarul comunei pentru 
autoutilitara MERCEDES, și muncitorul care întreține rețeaua de apă pentru autoutulitara DACIA.

în anumite situații bine justificate sau în cazul unor deplasări în delegație, în tară sau în străinătate, 
angajatii pot utiliza autoturismul propriu, cu decontarea cheltuielilor cu combustibilul, conform normativelor în 
vigoare.

Art. 44. - Programul de lucru în cadrul primăriei comunei Băița de sub Codru este ;
-De luni până joi de la 7,30 până la 16,00 iar vinerea de la 8,00 până la 13.00

CAPITOLUL X :

DISPOZIȚII FINALE

Art.45. Elaborarea Fiselor de post
în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, se vor revizui și se vor elibera noi Fise 

ale posturilor, pentru fiecare post aprobat în Organigrama aparatului de specialitate al Primarului, după modelul 
anexat, conform HG nr. 1209/2003 si Sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat din subordine.

Redactarea Fiselor de post si a sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic si pe suport de hârtie 
în trei exemplare: cate unul pentru salariat, unul pentru șeful compartimentului si unul pentru Resurse Umane, 
Salarizare.

Fisa postului si sarcinile de serviciu pentru conducătorii de compartimente cuprind în mod obligatoriu 
următoarele atribuții:

-organizarea activității compartimentului; luarea măsurilor necesare în vederea realizării atribuțiilor 
compartimentului;

-urmărirea si răspunderea pentru elaborarea corespunzătoare si în termen a tuturor lucrărilor si sarcinilor 
încredințate compartimentului;

-asigurarea respectării disciplinei în muncă de către toti salariatii compartimentului; aducerea la 
cunoștință a salariatilor a tuturor reglementărilor specifice domeniului de activitate, a dispozițiilor primarului, 
a hotărârilor consiliului local;

-elaborarea, modificarea fisei postului urmare a modificărilor legislative apărute;
-întocmirea fiselor anuale de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor din cadrul 

compartimentului pe care îl conduc; elaborarea propunerilor de modificare a funcțiilor publice, avansări în 
trepte, grade profesionale;

-atribuțiile generale comune ale compartimentelor, conform prevederilor prezentului Regulament;
- procedurile operaționale aferente postului.

Art.46 . Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare
Toti salariatii Primăriei comunei Băița de sub Codru sunt obligați să cunoască, să respecte si să aplice 

prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare. în acest scop Secretarul general al comunei 
va comunica tuturor angajatilor Regulamentul de Organizare si Funcționare.

Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se publică pe pagina de internet a comunei Baita 
de sub Codru.

Art.47 . Modificarea Regulamentului de Organizare Si Funcționare
Prezentul Regulament se completează si se modifică ori de cate ori este nevoie, urmare a unor modificări 

legislative, noi activități sau competente date în sarcina administrației publice locale sau reorganizarea unor 
activități sau compartimente prin hotărâre a consiliului local.

Art.48. Prezentul Regulament se aprobă în condițiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și va fi supus completării, respectiv modificării în funcție de modificările legislative survenite 
ulterior.

Prin grija secretarului general al comunei, Regulamentul de organizare și funcționare al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița de sub Codru, va fi însușit de către fiecare salariat.

Art.49.Toate compartimentele Primăriei comunei Băița de sub Codru au obligația de a colabora 
în vederea soluționării comune a problemelor curente ale localității.
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Art.50.Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei Băița de sub Codru 
au obligația de a comunica Secretarului general al comunei, orice modificare intervenită în atribuțiile specifice 
domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației aparute ulterior aprobării prezentului 
regulament, precum și aplicării, conform legii, a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului.

Art.51.Toți salariații Primăriei comunei Băița de sub Codru răspund de cunoașterea și aplicarea 
legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.52.încălcarea O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admnistrativ atrage răspunderea disciplinară 
a funcționarilor publici, în condițiile legii.

Art.53. Angajatorul se obligă să protejeze persoanele care au reclamat sau au sesizat încălcări 
ale legii în cadrul autorităților publice, conform Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile 
publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Art.54. Comisiile de disciplină au competență de a cerceta încalcărea prevederilor codului de 
conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.

Art.55. în cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, 
vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

Art.56. Funcționarii publiciși personalul contractual, răspund potrivit legii în cazurile în care, 
prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice.

Art.57. Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative în vigoare, iar 
prevederile contrare se abrogă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Consilier RUS VASILE ’

contrasemnat pentru legalitate 
SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI
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