Anexa nr. 1 la Hotarârea nr.
5/27.01. 2011

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
APARATULUI DE SPECIALTITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI TELIUCU INFERIOR

CAPITOLUL I :
PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al PrimaruluiComunei Teliucu
Inferior a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, a Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi alaltor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară
activitatea.
Art. 2. (1) Primăria comunei Teliucu Inferior este o instituţie publică organizată ca o structură funcţională cu
activitate permanentă, formată din Primar, Viceprimar, Secretarul comunei şi Aparatul de specialitate al
Primarului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivităţii locale.
(2) Organizarea aparatului de specialitate al Primăriei comunei Teliucu Inferior este prezentată în Anexa nr. 1 la
prezentul Regulament.
Art. 3. Primarul îmdeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al
aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.
Art. 4. (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură
funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Teliucu Inferior ;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Teliucu Inferior şi le
supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare
consiliului local ;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi în numele comunei Teliucu Inferior;
d) verifică , prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal
teritorial .
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau
prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36
alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001/R/A;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice
de interes local precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei Teliucu Inferior ;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru
respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul
de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara , precum şi
cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat
potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea Primarului, în condiţiile legii. Numirea se
face prin dispoziţia Primarului, având anexat contractul de management.
Art. 5. Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare.
Art. 6. Viceprimarul este subordonat Primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia, caruia îi poate delega
atribuţiile sale.
Atribuţiile Viceprimarului sunt stabilite în Dispoziţiile Primarului, conform Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
Art. 7. Secretarul comunei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1. avizează, pentru legalitate dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
2. participă la şedinţele Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi Primar, respectiv Primar şi
instituţia prefectului;
4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor Primarului;
5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor
emise de către Primar, respectiv a hotărîrilor adoptate de Consiliul local al comunei Teliucu Inferior în condiţiile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
7. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a şedinţelor consiliului local al comunei Teliucu Inferior, asigură
efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului, ţine evidenţa participării la sedinţe a consilierilor; numără voturile
şi consemnează rezultatul votării, informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea
fiecărei hotărâri a Consiliului local, asigură întocmirea procesului verbal de şedinţă, asigură întocmirea dosarelor de
şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora, acordă membrilor consiliului asistenţă şi
sprijin de specalitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri, elaborând şi asigurând
supravegherea respectării procedurii privind modalitatea de întocmire a proiectelor de hotărâri, a referatelor
de specialitate şi a expunerii de motive conform Anexei nr. 4.
8. asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de Primar şi hotărârile
consiliul local, în termenul legal;
9. asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului local al comunei Teliucu Inferior şi a dispoziţiilor
cu caracter normativ;
10. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite
conform legilor în vigoare;
11. exercită atribuţiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar;
12. coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi exercită atribuţiile stabilite prin acest act normativ;
13. asigură secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de
prestări de serviciu aflate în propietatea privată a statului;
14. ţine registrul de avere şi interese al aleşilor locali şi comunică prin persoana desemnată Agenţiei Nationale de
Integritate o copie a acestor acte.
15. organizează aducerea la cunoştinţa angajaţilor a modificărilor legislative din domeniu;

16. îndeplineşte orice alte atribuţii date de Consiliul local al comunei Teliucu Inferior, Primarul comunei , precum şi
cele prevăzute în legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern, etc.
Art. 8. Întreaga activitate a Primăriei comunei Teliucu Inferior este organizată şi condusă de către Primar, birourile şi
compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau Viceprimarului şi secretarului, care asigură şi răspund de
realizarea atribuţiilor ce le revin acestora.
CAPITOLUL II:
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TELIUCU INFERIOR
Art. 9. (1) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior este organizat pe Compartimente .
Compartimentele sunt subordonate direct conducerii primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul local al
comunei Teliucu Inferior .
(2) Numărul minim de posturi de execuţie corespunzătoare structurilor aparatului de specialitate, conform
prevederilor Legii nr. 188/1999 / R a funcţionarilor publici, este:
- Direcţii: 15 posturi;
- Serviciu: 7 posturi;
- Birou: 5 posturi.
(3) Pentru activităţile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi corespunzătoare acestora este mai
mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează Compartimente, în subordinea unui
funcţionar public de conducere, a Primarului sau a Viceprimarului .
Art. 10. (1) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior cuprinde un număr de 36 posturi
bugetare, din care, după natura raporturilor de serviciu, sunt : 2 functii alese ( primar+ viceprimar ) , 11 funcţii
publice ( din care un post de conducere – secretar ) şi 23 personal contractual.
CAPITOLUL III :
ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITE AL PRIMARULUI
Art. 11. Birourile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au următoarele atribuţii generale
comune:
1. întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din
domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de
specialitate, cu respectarea procedurii descrise în Anexa nr. 4.
2. realizarea la termen a tuturor acţiunilor şi activităţilor necesare implementării sistemelor şi programelor de
informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate;
3. realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calităţii ISO 9001 în
domeniul propriu de activitate;
4. întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de
angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea biroului;
5. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a compartimentului , a
programului comisiilor speciale pe care le coordonează, pentru publicarea lor, conform regulamentului stabilit de
Primar; întocmirea unui calendar cu activităţile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentului;
6. participarea la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale plenului Consiliului local al comunei Teliucu Inferior, ori
de câte ori este necesar;
7. solutionarea in termenul legal a tuturor cererilor, petiţiilor, reclamaţiilor, sugestiilor etc adresate instituţiei.
8. îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de activitate, încredinţate verbal, în scris
sau dispuse prin act administrativ emis de către Primar.
9. să urmărească şi să cunoască permanent modificările legislative care reglementează domeniul de activitate propriu,
fiind răspunzător pentru toate consecinţele care apar datorită aplicării necorepunzătoare sau a neaplicării unor
prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară.
10. respectarea tuturor regulamentelor şi a procedurilor de lucru aprobate în cadrul autorităţii.
11. gestionarea actelor şi arhivarea acestora,
12. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică dintre serviciile de specialitate
coordonate şi celelalte compartimente din cadrul Primăriei;
13. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului local ce cad in sarcina
lor de activitate;
14. întocmirea documentaţiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările, serviciile şi
dotările din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor şi
dotărilor pentru care s-au ţinut licitaţii conform regulamentelor Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6.
15. să urmărească şi să cunoască permanent continutul meniurilor/ submeniurilor de pe site-ul instituţiei .

Art. 12. (1) Birourile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au atribuţii specifice, stabilite în
prezentul Regulament.
(2) Şefii birourilor şi compartimentelor au obligaţia să stabilească în fişele posturilor şi în sarcinile de serviciu ale
personalului din subordine toate activităţile şi răspunderile pentru îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice ale
structurii din subordine.
Art. 13. Atribuţiile specifice ale compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei
Teliucu Inferior sunt următoarele :

(1) Atributii legate de activitatea juridica şi de contencios :

1. reprezentarea intereselor legitime ale autorităţii administraţiei publice locale în faţa instanţelor de judecată de toate
gradele, în raporturile acesteia cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică
sau fizică, în condiţiile legii, formularea de întâmpinări, motive de apel, motive de recurs şi alte căi de atac, în
cazurile încare se impun;
2. asigurarea consultanţei în promovarea şi redactarea acţiunilor în justiţie privind bunurile proprietatea autorităţii;
3. avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
4. asigurarea consultanţei juridice compartimentelor din cadrul instituţiei în elaborarea contractelor şi a altor acte cu
caracter juridic;
5. întocmirea, avizarea şi înaintarea documentaţiilor pentru atribuirea în folosinţă, prin dispoziţia Primarului, a
terenurilor aferente apartamentelor, pe durata existenţei construcţiei, în baza Decretului Lege nr 60/1990;
6. întocmirea de propuneri de atribuire / neatribuire de teren, în temeiul Legii nr. 18/1991/ R, cu modificările şi
completările ulterioare ce se înaintează Instituţiei Prefectului, în vederea emiterii Ordinului Prefectului;
7. înregistrarea, evidenţa, prelucrarea în cadrul comisiei speciale şi înaintarea spre soluţionare, prin dispoziţia
Primarului, a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 / R;
8. arhivarea si coordonarea activităţii de arhivare a actelor instituţiei;
9. eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva instituţiei, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă a foştilor
membrii CAP, etc;
10. eliberarea de adeverinţe privind imobilele revendicate;
11. iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanţe provenite ca urmare a dispoziţiilor
instanţelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, datorate de către debitorii comunei Teliucu
Inferior ;
12. urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat apărarea comunei ;
13. prezentarea in faţa notarilor publici pentru semnarea formei autentice a diverselor acte donaţii, comasări,
dezmembrări, etc
14. participarea in comisiile de concurs, licitaţii, etc
(2) Atribuţii legate de activitatea de autoritate tutelară :
1. întocmirea şi comunicarea dispoziţiilor pentru instituirea tutelei pentru minori şi bolnavi;
2. întocmirea şi comunicarea dispoziţiilor pentru instituirea curatelei pentru minori, bolnavi sau persoane vârstnice,
încuviinţarea vânzării sau cumpărării de bunuri ale minorilor şi bolnavilor;
3. numirea de curatori prin dispoziţia primarului pentru dezbaterile succesorale;
4. verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori infractori, persoane vîrstnice,
alocaţii suplimentare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, pentru
curatorii sau tutorii care au domiciliul în comuna Teliucu Inferior la solicitarea altor autorităţi şi instituţii, etc;
5. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere;
6. primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vârsta de 2 ani;
7. primirea dosarelor pentru obţinerea trusoului pentru nou născuţi;
8. primirea dosarelor în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei nou născut;
9. eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea alocaţiei de nou născut pentru mamele care au născut în comuna Teliucu
Inferior şi au domiciliul în altă localitate;
10. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copiii şi adulţi – în vederea încadrării întro
categorie de persoane cu handicap;
11. verificarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a tutelei minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie;
12. primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

(3) Arhitectul Şef :
1. coordonarea elaborării şi semnarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a autorizaţiilor de
desfiinţare, în concordanţă cu prevederile din Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent acestuia, precum şi a
documentaţiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al comunei Teliucu Inferior;
2. coordonarea activitatăţii de dezvoltare urbană a comunei Teliucu Inferior şi elaborarea de propuneri pentru avizarea
de către Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrări de investiţii majore;
3. susţinerea în faţa consiliului local al comunei Teliucu Inferior a proiectelor de hotărâri şi rapoartelor de specialitate
din domeniul urbanismului;
4. propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului şi pentru rezolvarea unor situaţii reclamate
de cetăţeni;
5. organizarea şi coordonarea activităţii Comisiei de avizare a Planurilor Urbanistice Zonale şi de Detaliu; semnarea
documentelor de avizare;
6. coordonarea activităţii compartimentului subordonat direct: Compartiment Urbanism , Amenajarea Teritoriului şi
Disciplină în Construcţii .
(4) Atribuţii legate de activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizări de construcţii :
1. emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribuţii specifice:
- verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism;
- determinarea reglememntărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de
amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
- analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu
reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului, legal aprobate;
- formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;
- stabilirea avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării;
- verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului;
- avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii Certificatului de urbanism;
- eliberarea Certificatului de urbanism, asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de urbanism emise;
2. emiterea Autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare, cu următoarele atribuţii specifice:
- verificarea documentelor depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, redactarea şi semnarea
acestora;
- înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare în registrul unic de evidenţă prin atribuirea unui număr;
- avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi
eliberarea acestora;
- eliberarea autorizaţiei , asigurarea caracterului public al listei autirizaţiilor emise;
3. întocmirea şi avizarea de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, verificarea documentaţiilor
de urbanism (PUZ, PUD), monitorizarea documentaţiei de urbanism aprobate de către Consiliul local al comunei
Teliucu Inferior ;
4. evidenţierea şi actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, ansamblurile şi monumentele
istorice şi de arhitectură, şi stabilirea programelor de restaurare şi conservare a acestora pe raza comunei ; ţinerea
evidenţei şi asigurarea protecţiei monumentelor istorice şi de arhitectură; coordonarea programelor cu privire la
protejarea monumentelor şi a zonelor istorice;
5. gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism si activităţi de planificare urbană ;
6. împărţirea comunei pe sectoare şi secţii în vederea organizării recensământului populaţiei şi locuinţelor, precum şi
a recensământului agricol ;
(5) Atribuţii legate de activitatea de disciplina în construcţii :
1. asigurarea respectării prevederilor legale în domeniu, prin întocmirea planurilor anuale de control;
2. urmărirea respectării proiectului tehnic, a executării lucrărilor de construire conform autorizaţiei eliberate precum
şi a încadrării în termenul de execuţie. În cazul existenţei neconformităţilor cu prevederile legale propune măsuri de
remediere/sistare lucrărilor ;
3. în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie, somează în scris proprietarul construcţiei în
vederea regularizării taxei de autorizaţie şi urmărirea încasării eventualelor diferenţe;
4. verificarea actelor depuse în vederea notării/radierii construcţiilor în Cartea Funciară, redactarea şi eliberarea
adeverinţelor în vederea precizării destinaţiei terenului;

5. verificarea si avizarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare;
6. verificarea pe teren a reclamaţiilor;
7. constată, sancţionează contravenţiile in temeiul Legii nr 50/1991 completată şi actualizată; şi incheie in acest sens
procesele verbale;
8. realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calităţii ISO9001;
9. elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotărâri iniţiate de primar în domeniul lor de
competenţă;
10. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie pentru publicarea lor;
11. alte sarcini încredinţate verbal sau scris de conducerea Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
(6) Atribuţii legate de activitatea tehnică şi de investiţii :
1. urmărirea şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru buna funcţionare a activităţilor de gospodărie comunală,
transport urban şi reţele edilitare, realizarea lucrărilor de investiţii şi achiziţii publice;
2. urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnice şi asigurarea realizării tuturor lucrărilor publice ce se execută din
bugetul local sau din alte fonduri publice;
3. urmărire derulării lucrărilor de investiţii, respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor
încheiate în acest scop;
4. colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei în vederea stabilirii necesarului de fonduri în vederea
elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de
investitii, reparaţii drumuri,etc;
5. ia masurile necesare in vederea întreţinerii drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulaţie,
desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
6. verificarea calităţii lucrărilor de gospodărie şi investiţii precum şi respectarea termenelor contractuale;
7. urmărirea şi propunerea de măsuri necesare precum şi stabilirea necesarului de surse financiare pentru: întreţinerea
şi repararea străzilor, salubrizarea comunei , întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi, siguranţa traficului,
iluminatului public, alimentării cu apă potabilă şi a canalizării, a staţiilor de epurare, a dezăpezirii comunei ;
8. luarea măsurilor pentru buna funcţionare şi întreţinere a locurilor de joacă pentru copii;
9. luarea măsurilor pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, asigurarea aplicării prevederilor legale privind
colectarea selectivă a deşeurilor menajere, industriale de orice fel, reciclarea şi reintroducerea lor în circuitul
producţiei;
10. asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare;
11. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică dintre compartimentele de
specialitate din cadrul Primăriei;
12. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului local din domeniul lui
de activitate;
13. întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a programului anual de achiziţii
publice, studii, dotări şi proiecte;
14. planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;
15. asigurarea urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, prin inspectori de şantier, conform legislaţiei în vigoare;
16 . obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii sau pentru funcţionare;
17. verificarea şi recepţionarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaţiilor de
lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale după
expirarea perioadei de garanţie, comunicarea receptiilor Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare în vederea
luării în evidenţa contabilă;
18 . urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare;
19. colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare
pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea
documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea unor lucrări de investiţii în parteneriate, asocieri;
20. urmărirea înregistrării în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;
(7) Atribuţii legate de activitatea de achiziţii publice :
1. întocmirea programului anual de achiziţii publice pe baza propunerilor şi referatelor întocmite de către
compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate;
2. elaborarea sau, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire;
3. se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării bugetului de venituri şi
cheltuielie pentru fiecare an bugetar;

4. organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică (achiziţii de
produse, servicii sau lucrări);
5. asigurarea publicitătii achiziţiilor publice;
6. programarea şi urmărirea respectării etapelor de derulare a achiziţiilor publice; organizarea şi urmărirea publicităţii
achiziţiilor publice;
7. întocmirea referatelor pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice;
8. rezolvarea contestaţiilor, restituirea garanţiilor de participare, informarea ofertanţilor privind rezultatul procedurii
pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;
9. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
10. întocmirea contractelor de achiziţii publică , evidenţa contractelor de achiziţii publice ;
11. asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, în conformitate cu actele normative în
vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii;
12. ţinerea Registrului “Candidaturi şi oferte”;
13. elaborarea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior;
14. întocmirea, modificarea, punerea în aplicare a procedurii de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii
sau lucrări conform Anexa nr. 5;
15. ţine evidenţa responsabililor pe obiective şi gestionează arhivarea dosarelor:.
(8) Activităţi legate de evidenţa patrimoniului:
1. ţinerea evidenţei mijloacelor fixe, mobile şi imobile, din patrimoniul public şi privat al comunei Teliucu Inferior :
clădiri aparţinând fondului locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, terenuri, bunuri mobile,
păduri, reţele de utilităţi, alte bunuri;
2. organizarea şi derularea întabulării patrimoniului public şi privat al comunei Teliucu Inferior ;
3. constituirea unei baze de date operaţională a evidenţei patrimoniului;
4. întocmirea şi asigurarea documentaţiilor pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului local privind patrimoniul
public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vânzări, schimburi de terenuri, transmiteri, etc.);
5. întreţinerea programului GIS privind evidenţa patrimoniului;
6. evidenţa contractelor de închiriere cu destinaţie de spaţiu comercial, sediu de partid, sediu de organizaţie
neguvernamentală, non-profit, etc.;
7. elaborarea documentaţiilor administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie de bunuri imobile ce intră în
patrimoniu;
8. asigurarea lucrărilor de cadastru prin contracte de prestări servicii;
9. coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului;
10. oferă relaţii privind bunurile imobile aflate in patrimoniul nostru şi care fac obiectul revendicărilor in baza Legii
10/2001/R şi a Legii retrocedării bunurilor bisericeşti;
11. realizează inventarierea unităţilor de învăţământ aflate în proprietatea primăriei comunei Teliucu Inferior ;
(9 ) Atribuţi legate de activitatea economică şi de buget :
1. fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Teliucu Inferior ;
2. rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
3. elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea judicioasă şi
eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli şi de venituri;
4. întocmirea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar anual pe care îl supune spre aprobare consiliului local;
5. întocmirea lunară a contului de execuţie şi a bilanţului contabil conform legislaţiei;
6. întocmirea şi urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenţei şi
achitarea în termen a acestora;
7. semnarea de legalitate şi conformitate a contractelor din care rezultă plăţi din bugetul local;
8. transpunerea în practică din punct de vedere financiar a propunerilor formulate privind diverse activităţi şi acţiuni;
9. elaborarea de documentaţii economice împreună cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte în comuna
Teliucu Inferior ;
10. stabilirea măsurilor care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice subordonate Consiliului local
al comunei Teliucu Inferior ;

12. asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin
comunei şi administrarea corespunzătoare a acestora;
13. urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor consiliului local;
14. crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli;
15. întocmirea diverselor proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar,
16. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice şi registrul garanţiilor locale, informarea Ministerului
Finanţelor Publice cu privire la hotărârile consiliului local Teliucu Inferior privind contractarea de împrumuri pentru
investiţii;
17. ţinerea evidenţei tuturor contractelor încheiate de către instituţie;
18. întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicaţie a procedurii privind angajarea şi decontarea a cheltuielilor bugetare
conform Anexa nr. 7.
19. elaborarea proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexelor la acestea, pentru anul bugetar următor, precum şi
estimările pentru următorii 3 ani ;
20. întocmirea şi prezentarea spre aprobare a bugetului general local, care după consolidare, prin eliminarea
transferurilor dintre aceste bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public la nivel de comună ;
21. consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale instituţiilor subordonate (ordonatorilor terţiari de credite);
centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general;
22. repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcţie de posibilităţile reale de încasare a veniturilor şi de
priorităţile stabilite în efectuarea cheltuielilor;
23. organizarea evidenţei angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru fiecare subdiviziune a
clasificaţiei bugetare;
24. organizarea evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare precum şi a
modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilor de buget;
25. organizarea evidenţei angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor bugetare aprobate şi a celor
angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
26. angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
27. efectuarea deschiderilor de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru conturile unităţilor
subordonate, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
28 . înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei unităţi subordonate;
29. întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Consiliului local al comunei Teliucu Inferior , până la data de 31 mai a
fiecărui exerciţiu financiar, a conturilor de execuţie ale bugetului local, ale împrumuturilor interne şi externe precum
şi ale cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local;
30. întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din
domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentaţii: proiect de hotărâre, expunere de motive, raport de
specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a unor propuneri foarte bine
fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de rezervă şi a fondului de rulment; alocarea unor sume
pentru acţiuni culturale, religioase şi sportive; contractarea de împrumuturi, etc,
31. urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele
destinaţii;
32 . urmărirea, respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe destinatii
precise stabilite prin Legea bugetului de stat;
33. întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în situaţia în care aceste sume
sunt insuficiente (salarii personal din învăţământ, asistenţi personali, persoane cu handicap, ş.a.m.d.);
34 . întocmirea documentaţiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către instituţie de la diferiţi agenţi de
creditare;
35. urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor percepute; ţinerea
registrului datoriei publice;
36 . confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidenţa serviciului buget cu cel din contul de execuţie emis
de trezorerie;
37 . verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor;
38 . întocmirea şi rectificarea bugetului cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, angajarea şi ordonanţarea
cheltuiellile din aceste bugete;
39 . întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de
angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea compartimentului ;

(10) Atribuţii legate de activitatea financiar – contabilitate – salarizare :
1. întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise şi a
disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de plată; verificarea concordanţei
între Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.;
2. planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare;
3. exercitarea activităţii de control financiar preventiv;
4. întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor
mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al comunei Teliucu Inferior ;
5. întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor situaţii financiare
cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie;
6. conducerea evidenţei contabile a veniturilor, pe baza situaţiilor centralizate primite de la Direcţia de Finanţe
Publice Locale şi a cheltuielilor bugetare;
7. întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare;
8. întocmirea statelor de plată şi calcularea oricăror indemnizaţii sau drepturi salariale ale angajaţilor;
9. urmărirea şi înregistrarea contabilă a derulării creditelor luate de administraţia locală;
10. evidenţierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor;
11. derularea activităţilor de casierie a Primăriei;
12. întocmirea fişei debitorilor şi creditorilor;
13. întocmirea şi evidenţa facturilor emise de Primărie pentru vînzări, concesiuni, închirieri,asocieri, etc.;
14. evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vînzări, etc.;
15. evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori;
16. intocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de
angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea compartimentului;
(11) Atribuţii legate de activitatea de mediu :
1. Probleme legate de respectarea legislatiei actuale in domeniul protectiei mediului
2. Supravegheaza aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, in acord cu planificarea
de mediu;
3. Supravegheaza pe agentii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau
depozitarii necontrolate de deseuri si dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile;
4. Asigura servicii cu specialisti in ecologia urbana si protectia mediului si colaboreaza in acest scop cu autoritatile
competente pentru protectia mediului;
5. Promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor in legatura cu importanta protectiei mediului;
6. Asigura, prin serviciile publice si agentii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare stradala de
intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
7. Solutioneaza sesizarile si reclamatiile avand ca obiect probleme de protectia mediului si ecologie urbana;
8. Participa la actiuni de control si salubrizare cu alte compartimente si institutii;
9. Coopereaza cu celelalte compartimente ale primariei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio- urbana pe
raza comunei, avand la baza principiul Dezvoltare Durabila;
10. Supravegheaza respectarea legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului;
11. In cazul nerespectarii legislatiei in vigoare de catre persoane fizice si juridice aplica sanctiuni contraventionale
conform OG NR. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
12. Se documenteaza si realizeaza schimburi de experienta cu institutii similare sau de profil ,
13. Intretine relatii cu societatea civila, ONG-uri, fundatii si alte institutii,
14. Inventariaza, localizeaza si diminueaza sursele de poluare;
15. Monitorizeaza depozitele neamenajate de deseuri si ia masuri pentru sanctionare conform legii;
16. Verifica toti agentii economici indiferent de profilul activitatii lor, daca intrunesc normele sanitare si sanitarveterinare de functionare.
17. Descurajeaza si combate comertul stradal neautorizat, in special comercializarea produselor de origine animale;
18. Monitorizarea pietelor in vederea desfasurarii unui comert conform cu legislatia sanitara si sanitar-veterinara in
vigoare.

19. Interzice livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor cu termen de garantie expirat sau depreciate din
punct de vedere calitativ si organoleptic, aplicand masurile contraventionale conforme cu normele legale de igiena si
sanatate publica.
(12) Atribuţii legate de activitatea administrativă :
1. asigurarea condiţiilor de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor efectuate de comisia paritară;
2. întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
3. aprovizionarea cu materiale, tipărituri şi imprimate necesare activităţii Primăriei conform necesarului întocmit de
fiecare compartiment;
4. ţinerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;
5. întocmirea caietelor de sarcini pentru reparaţii, achiziţiile mijloacelor fixe şi a consumabilelor ce aparţin activităţii
administrative şi de deservire;
6. întocmirea contractelor pentru prestări servicii şi achiziţii din domeniul propriu de activitate;
7. întocmirea comenzilor, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor achiziţionate;
8. Efectueaza impreuna cu Compartimentul buget prognoze financiar contabil, inventarierea periodica, casarea
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
9. Face propuneri privind reparatiile imobilelor din patrimoniu si a instalatiilor din dotare, urmarind executarea lor;
participa la receptia finala;
10. Urmareste si controleaza modul de furnizare a energiei electrice si termice, a gazelor, a alimentarii cu apa ;
11. Intocmeste si completeaza la zi evidenta mijloacelor mobile si immobile si a obiectelor de inventar;
12. Tine evidenta si asigura confectionarea, gestionarea si scoaterea din uz a stampilelor si a sigiliilor din Primarie
impreuna cu Compartimentul Administratie locala Autoritate Tutelara.
13. Urmareste si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport pentru mijlocele din dotare;
14. Organizeaza si asigura efectuarea curateniei in sediul Primariei;
15. Organizeaza si asigura accesul in Primarie a personalului propriu si a publicului;
16. Asigura dotare cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru si de protectie a personalului de intretinere;
17. Urmareste si asigura modul de administrare fonduri pentru reparatii imobile si sanitare in cadrul Primariei ;
18. Asigura curieratul Primariei ;
(13) Atribuţii legate de activitatea de impozite şi taxe locale :
1. realizarea în mod unitar a strategiei şi programului Primăriei comunei Teliucu Inferior în domeniul finanţelor
publice locale şi aplicarea politicii fiscale a statului şi a comunei Teliucu Inferior ;
2. asigurarea, prin compartimentul de specialitate, a constatării şi verificării materiei impozabile, impunerii tuturor
contribuabililor, persoane fizice şi juridice, încasării veniturilor bugetare şi a fondurilor extrabugetare de la populaţie,
acţionarea prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale şi organizarea evidenţei sintetice şi analitice pe
categorii de venituri;
3. colaborarea cu principalele organe ale administraţiei de stat pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin
prin lege, precum şi pentru combaterea evaziunii fiscale;
4. întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a rapoartelor de specialitate in vederea iniţierii proiectelor de
hotăriri privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, a dărilor de seamă, situaţiilor statistice, informărilor şi
rapoartelor cu privire la aşezarea impunerilor, execuţiei de casă a bugetului local, a fondurilor pe care le gestionează
potrivit legii, precum şi a rezultatelor verificărilor pe linie fiscală a persoanelor fizice şi a agenţilor economici;
(14) Atribuţii legate de activitatea de impunere şi control :
1. aşezarea impozitelor şi taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale
bugetului local;
2. gestionarea poziţiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi
mijloace auto;
3. supravegherea modului în care contribuabilii îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce
priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atragerea de venituri suplimentare la
bugetul local;
4. organizarea de acţiuni de verificare a declaraţiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în sensul depistării
neconcordanţelor existente între declaraţiile făcute şi situaţia din teren a materiei impozabile de orice natură (teren,
ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;

5. confruntarea autorizaţiilor de construire emise de Compartimentul Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, şi cu
baza de date a Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost
declarate după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiilor de construire;
6. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile
nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea diferenţelor între valorile declarate şi cele
faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se şi modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate;
7. organizarea de acţiuni tematice privind reclama şi publicitatea şi ocuparea domeniului public; identificarea în teren
a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afişe, precum bunuri care ocupă domeniul public) pentru care nu s-au
achitat şi taxele cuvenite, în vederea taxării;
8. verificarea organizatorilor de spectacole precum şi a localurilor unde se desfăşoară acţiuni de discotecă aşa cum
sunt definiţi în Codul Fiscal privind respectarea obligaţiilor ce le revin privind declararea, evidenţierea şi vărsarea la
bugetul local a impozitului datorat;
9. elaborarea lunară a Programului de inspecţie fiscală, care cuprinde societăţile care vor fi supuse controlului fiscal
în luna respectivă, a Avizelor de inspecţie fiscală şi a ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt împuterniciţi
pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale în materie de impozite şi taxe locale;
10. eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operaţiuni pe care aceştia le efectuează;
11. gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din comuna Teliucu Inferior , atât persoane fizice cât
şi persoane juridice;
(15 ) Atribuţii legate de activitatea de evidenţa veniturilor - urmărire şi executare silită – amenzi :
(a) Evidenţa Veniturilor:
1. efectuarea evidenţei fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentând
impozite şi taxe locale;
2. efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie;
3. întocmirea situaţiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele şi taxele locale ;
4. întocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi juridice , efectuarea plăţilor
reprezentând restituiri de sume;
5. întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri;
6. participarea la acţiuni de control şi luarea măsurilor imediate pentru neregulile constatate;
7. colaborarea cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru care întocmeşte trimestrial situaţia veniturilor
neîncasate la bugetul local de către marii contribuabili;
8. soluţionarea neconcordanţelor apărute cu contribuabilii persoane juridice în cazul plăţilor prin bancă a
contribuabililor persoane juridice;
9. întocmirea zilnică a jurnalului de casă cu privire la încasările zilnice, predarea numerarului încasat casieriei
urmând a fi depuse zilnic la Trezorerie; emiterea zilnic, a borderourilor de încasări pe tipuri de impozite;
(b) Executarea Silită:
1. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie sau a Registrului Comerţului, ori
a instanţelor;
2. aplicarea procedurii executării silite, prevazută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea debitelor restante
de la contribuabili, prin întocmirea de somaţii şi titluri executorii în cazul neplăţii la termenele legale, iar în cazul
depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare silită şi anume:
înfiinţarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru
şi valorificarea bunurilor prin licitaţie;
3. efectuarea situaţiilor centralizatoare lunare, cu evidenţa încasărilor rezultate din executarea silită; întocmirea
situaţiilor centralizatoare analitice privind societăţile, respectiv sumele rămase de recuperat;
4. valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
(c) Amenzi:
1. evidenţa şi incasarea amenzilor de circulaţie, transport public local de călători, etc;
2. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie, Registrului Comerţului sau a
instanţelor;
3. identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor şi a Inspectoratului
Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
4. aplicarea procedurilor executării silite prevazută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor
restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somaţii emise, trecerea amenzilor pe codurile unice ale debitorilor,
popriri în bănci sau pe salarii;
5. efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;

6. evidenţa dosarelor de insolvabili;
7. oferirea de relaţii altor unităţi administrative, poliţie, bănci, contribuabili;
8. evidenţa încasărilor rezultate din executare silită amenzi;
9. întocmirea situaţiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/incasate;
(16) Atribuţii legate de activitatea de fond funciar şi registru agricol :
1. completarea la zi a Registrului agricol;
2. furnizarea periodică (lunar, trimestrial şi anual) a datelor statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
3. verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de către contribibuabili în Registrul agricol;
4. eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru spitalizare, handicapaţi, burse
şcolare, pentru organele de cercetare penală, instanţă, pentru subvenţii şi deschidere de conturi bancare;
5. eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea pe piaţa liberă şi abatoare a
animalelor din producţie proprie;
6. eliberarea certificatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe piaţă;
7. înregistrarea în Registrul agricol al terenurilor vândute, donate şi schimburile de teren dovedite prin acte încheiate
în formă autentică;
8. evidenţierea titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr.18/1991;
9. verificarea suprafeţelor de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi anexele de fond funciar în cartiere, pe
autor şi moştenitor şi operarea oricăror modificări de proprietar;
10. înregistrarea titlurilor de proprietate în programul de culegere de date primare;
11. promovează în instanţă acţiuni de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;
12. evidenţierea terenurilor agricole exploatate individual şi înregistrarea modificărilor pe proprietari care intervin în
timpul anului;
13. verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special conform prevederilor Legii nr.16/1994,
art.6;
14. vizarea pentru conformitate a declaraţiilor contribuabililor depuse la Compartimentul de impozite şi taxe locale în
vederea calculării impozitului pe teren;
15. sprijinirea acţiunilor sanitar veterinare pe teritoriul comunei Teliucu Inferior ;
16. rezolvarea cererilor, sesizărilor depuse de cetăţeni;
17. Intocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, terenurile din
proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate si productia obtinuta, efectivele de animale
(din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini
agricole;
18. Informeaza cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
19. In anul in care se efectueaza recensamantul general agricol, activeaza in cadrul Comisiei constituite la nivelul
comunei si furnizeaza datele necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole si impartirea teritoriului in sectoare
de recensamant;
20. Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarari specifice serviciului;
21. Tine evidenta contractelor de concesiune si inchiriere si le inregistreaza;
22. Intocmeste contractele incheiate cu tertii;
23. Desfasoara corespondenta cu tertii;
24. Urmareste derularea contractelor de concesiune si inchiriere;
25. Colaboreaza cu Serviciul Taxe si Impozite locale pentru incasarea si recuperarea sumelor aferente contractelor de
concesiune si inchiriere;
26. Colaboreaza cu tertele persoane implicate in contractele incheiate cu Primaria;
27. Urmareste si intocmeste contracte si acte aditionale pentru garajele si magaziile de pe raza comunei ;
(17) Atribuţii legate de activitatea de relaţii cu cetăţenii şi registratură :
1. asigurarea informării cetăţenilor despre activitatea administraţiei publice locale;
2. oferirea de relaţii cetăţenilor privind modalitatea de obţinere a unor documente, avize,aprobări, etc.;
3. întocmirea de materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetăţenilor;
4. înregistrarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor sau propunerilor adresate Primăriei, predarea spre competentă
rezolvare compartimentelor de specialitate, urmărirea soluţionării şi redactării în termen legal a răspunsului şi
expedierii lui către petiţionar;
5. coordonarea activităţii legate de audienţe la Primar, Viceprimari şi secretar;

6. informarea cetăţenilor cu privire la servicii oferite de alte instituţii, organizaţii, prestatori de servicii;
7. acordarea de asistenţă de specialitate asociaţiilor de proprietari sau de locatari în problemele de administrare,
gestiune economico-financiară şi obligaţii privind managementul proprietăţii şi în general în aplicarea legislaţiei în
domeniul locativ;
8. gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 venite din partea instituţiilor şi a massmediei;
9. primirea, înregistrarea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate instituţiei;
10. organizarea funcţionării Registraturii Primăriei comunei Teliucu Inferior ; ridicarea corespondenţei de la oficiul
poştal, expedierea prin poştă a răspunsurilor;
11. asigurarea responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă, conform prevederilor art. 6, alin. 5) din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
12. elaborarea, modificarea şi implementarea procedurii privind înregistrarea, circulaţia şi operarea documentelor
conform Anexa nr. 9, a procedurii gestionării şi comunicării informaţiilor de interes public conform Anexa nr. 10,
respectiv procedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare
a deciziilor conform Anexa nr. 11
(18) Atribuţii legate de activitatea energetică :
1. propune elaborarea unei politici locale de utilizare eficientă a energiei conform Normelor Europene;
2. propune programe anuale privind măsurile de reabilitare termică a locuinţelor (pereţi, exterioare, terase, planşee şi
alte elemente strucurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii);
3. coordonează din punct de vedere tehnic acţiunile privind rebilitarea termică a clădirilor de locuit care va acţiona în
principal pentru: analiza documentelor necesare fundamentării acestor programe anuale, clasificarea clădirilor pe
tipuri de proiecte;
4. coordonează efectuarea expertizei şi a auditului energetic al clădirilor;
5. urmăreşte cuprinderea în bugetul anual al fondurilor necesare în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică a
clădirilor (expertiză şi audit energetic) atât din bugetul local cât şi din fonduri interne/internaţionale;
6. asigură colaborarea cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei în vederea realizării obiectivelor şi
programelor;
7. urmăreşte realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calităţii ISO 9001;
8. organizează şi urmăreşte activitatea privind auditul energetic al clădirilor, instituţiilor din domeniul public şi privat
al comunei Teliucu Inferior ;
9. întocmeşte baza de date şi documentele legale privind activitatea compartimentului ;
(19 ) Atribuţii legate de activitatea fond locativ
1. Intocmirea dosarelor precum si incheierea contractelor de vanzare-cumparare pentru apartamentele finantate
conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994;
2. Intocmirea de anchete sociale pentru solicitantii de locuinte sociale si pentru cumparare conform Ordonantei
Guvernului nr. 19/1994;
3. Intocmirea de anchete sociale pentru solicitantii de locuinte sociale sau pentru tineri, destinate inchirierii, si pentru
cumparare conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994;
4. Primeste, verifica, analizeaza, incadreaza si intocmeste raspunsurile la cererile de locuinte depuse de catre cetatenii
orasului , avand situatii locative ce necesita un spatiu de locuit sau extinderea celui existent;
5 . Calculeaza punctajele fiecarei cereri, diferentiat, in functie de situatia sociala si cea locativa prezentata de catre
solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local;
6. Intocmeste listele de prioritati, pe categorii de locuinte (sociale, cu chirie pentru tineri, in vederea contractarii sau
cumpararii, s.a.), structurate pe numar de camere, functie de punctajul obtinut si le supune spre aprobare, in fiecare
an, Consiliului local;
7 . Intocmeste referate si le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuintelor” in vederea aprobarii si emiterii
repartitiilor pentru locuinte;
8 . verifica pe teren sesizarile si reclamatiile cu privire la unele aspecte ce tin de spatiu locativ, in imobilele
proprietate de stat si ia masuri corespunzatoare pentru stingerea litigiilor;
9 . intocmeste contractele de inchiriere pentru locuintele ce sunt in patrimoniul Primariei sau/si date in administrarea
acesteia;
10. urmareste derularea contractelor de inchiriere emise de Primaria comunei , (modificarea, transcrierea, calculul
chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuinta sau a rezilierii contractului, s.a.);

( 20) Atribuţii legate de activitatea de control comercial
1. Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul com.Teliucu Inferior , asigurand
aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea ordonata si
civilizata a comertului si prestarilor de servicii si anume: comertul cu amanuntul desfasurat in magazine indiferent de
profilul acestora, precum si cel desfasurat in piete agroalimentare, comertul stradal in chioscuri si tonete, cat si cel
ambulant, comertul cu ridicata din depozitele specializate, unitatile de alimentatie publica, activitatile prestate de
persoane la domiciliul propriu in mod independent, prestari servicii in serviceuri auto, vulcanizari, croitorii, servicii
funerare, ateliere de reparatii diverse etc., in limitele competentei acordate de lege;
2. Verifica si solutioneaza sesizarile si plangerile cetatenilor, interpelarilor consilierilor si intocmeste raspunsuri in
conditiile legii;
3. Intocmeste programe de control si organizeaza actiuni de verificare pentru buna desfasurare a activitatilor de
comert;
4. Intocmeste rapoarte de control si note de constatare si aplica prevederile legii in cazuri de abatere de la legislatia in
vigoare, aducand la cunostinta conducerii neregulile constatate, precum si cazurile de contraventie care ii depasesc
competenta;
5. Aplica prevederile legii – prin constatarea si intocmirea de procese verbale de contraventie – in cazurile de
incalcare a legislatiei comerciale, inspectorii fiind raspunzatori de modul de intocmire a proceselor verbale si
urmarind finalizarea acestora;
6. Organizeaza si participa la actiuni de control impreuna cu Politia, Politia comunitara, Directia Sanitar Veterinara,
Directia de Sanatate Publica, Registrul Auto Roman, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul pentru Protectia
Consumatorului si alte organe abilitate de control in vederea desfasurarii civilizate a comertului in comuna Teliucu
Inferior ;
7. Efectueaza la solicitarea conducerii executive actiuni de verificare impreuna cu alte servicii din cadrul Primariei;
8. eliberarea autorizaţiilor pentru exercitarea activităţii de către persoanele fizice şi asociaţiile familiale conform Legii
300/2004;
9. eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza hotărârilor
consiliului local;
10. eliberarea autorizaţiilor pentru exercitarea activităţii de taximetrie conform Legii 38/2003 actualizat;
11. eliberarea autorizaţiilor de ocupare temporară a domeniului public pentru activităţi cu caracter sezonier;
12. eliberarea autorizaţiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul privat în comuna
Teliucu Inferior ;
13. reavizarea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizaţii de mai sus la solicitatea persoanelor care le
deţin;
14. intocmirea contractelor de închiriere a terenului pentru chioşcurile amplasate pe domeniul public;
15. eliberarea avizelor pentru amplasarea mijloacelor de reclamă; urmărirea respectării regulamentului de amplasarea
a mijloacelor de reclamă în comuna Teliucu Inferior ;
16. Intocmeste si transmite raspunsurile la sesizarile a caror problematica tin de atributiile compartimentului
17. Pune la dispozitia cetatenilor informatiile necesare intocmirii dosarului in vederea autorizarii, asa cum prevede
legislatia in vigoare;
(21) Atribuţii legate de activitatea de proiecte cu finanţare europeană :
1. elaborarea şi implementarea de politici, programe şi proiecte care vizează dezvoltarea locală;
2. culegerea şi prelucrarea de date; elaborarea de documente cu privire la dezvoltarea economică a comunei Teliucu
Inferior ; determinarea indicatorilor, obiectivelor, strategiilor în vederea accesării programelor;
3. monitorizarea Programe Operaţionale, Sectoriale sau alte proiecte cu finanţare externă în care comuna Teliucu
inferior este eligibilă ;
4. iniţierea de acţiuni şi programe, respectiv asigurarea de informaţii, consiliere, monitorizare pentru atragerea
investitorilor străini în comuna Teliucu Inferior ;
5. implicarea administraţiei publice locale în procesul de integrare europeană, prin acţiuni de promovare a ideilor şi
valorilor europene, implementarea aquis-ului comunitar, reforma în administraţia publică , etc.;
6. identificarea de surse de finanţare pentru proiectele de dezvoltare; elaborarea şi implementarea de proiecte cu
finanţare externă nerambursabilă; gestionarea asistenţei financiare comunitare şi internaţionale acordate României;
7. asigurarea colaborării cu Agenţia de Dezvoltare Regională şi cu Ministerul Integrării Europene;

8. intreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi cooperare internaţională cu asociaţii, instituţii sau oraşe din
Europa şi din lume; găsirea de parteneri pentru proiectele de cooperare internaţională iniţiate de Primăria comunei
Teliucu Inferior ;
9. dezvoltarea relaţiilor de cooperarare cu oraşele înfrăţite şi dezvoltarea unor noi parteneriate prin proiecte,
schimburi de experienţă, colaborări, etc.;
10. monitorizarea implementării unor programe proprii sau ale unor parteneri de pe plan local;
11. iniţierea şi organizarea unor acţiuni şi activităţi de promovare a imaginii comunei Teliucu inferior în ţară şi în
lume;
12. pregătirea de materiale promoţionale; corespondenţă cu instituţiile şi asociaţiile cu care comuna este în legătură de
cooperare sau este membră; traducerea corespondenţei în şi din limbi străine;
( 22 ) Atributii pe probleme de Asistenta Sociala
Primirea si inregistrarea cererilor pentru:
1. acordarea ajutorului social si a alocatiei pentru copiii nou-nascuti in baza Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat;
2. angajarea asistentilor personali ai bolnavilor cu handicap grav si acordarea indemnizatiilor pentru persoanele
cu handicap grav, care renunta la asistent personal, in conformitate cu prevederile Legii 448/2006;
3.acordarea alocatiei monoparentale si complementare pentru familiile cu venituri reduse, in baza OUG
105/2003;
4.acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la 3 sau
7 ani, pentru copiii cu handicap, in conformitatea cu prevederile OUG 148/2005;
5.acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu , gaze naturale si lemne in sezonul rece si transmiterea
lunara a situatiilor cu beneficiarii catre furnizori;
6.distribuire lapte praf;
7.efectuarea anchetelor sociale pentru solutionarea cererilor adresate serviciului, precum si pentru prezentarea la
Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap;
8. intocmirea referatelor cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;
9.operarea si expedierea electronica a corespondentei ;
10. elaborarea de rapoarte lunare catre Directia de Munca si Protectie Sociala sau catre alte institutii, la
solicitarea acestora.
11. Intocmeste fisele de calcul pentru acordarea venitului minim garantat;
12. Intocmeste dispozitiile privind acordarea sau neacordarea ajutorului social, pe baza de expunere de motive;
13. Trimite comunicari ale dispozitiiilor primarului beneficiarilor de ajutor social;
14. Intocmeste statul de plata al ajutorului social;
15. Elibereaza adeverinte de acordare a ajutorului social;
16. Completeaza cereri de alocatii pentru nou nascuti;
17. Redacteaza dispozitii privind acordarea alocatiilor pentru nou nascutii pe baza de expunere de motive;
18. Intocmeste si transmite situatii centralizatoare cu privire la aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat, catre D.M.S.S., consiliul judetean, Distrigaz, sectia financiara, e.t.c.;
19. Colaboreaza cu organele competente (spital psihiatrie, politie) pentru internarea nevoluntara a bolnavilor
psihici;
20. Efectueaza anchete sociale la solicitarea politiei, presedentiei ,prefecturii, pentru internare in camin spital si
pentru alocatie suplimentara;
21. Intocmeste dispozitii de tutela si curatela pentru minori si majori pe baza de expunere de motive;
22. Colaboreaza cu oamenii de afaceri in vederea ajutorarii persoanelor sau familiilor sarace;
23. Asista persoanele varsnice conform Legii nr.17/2001 in fata notarului public;
24. Consilierea persoanelor sau familiilor defavorizate social;
25. Intocmeste raportul semestrial privind activitatea asistentilor sociali;
26. Efectueaza anchete sociale la solicitarea Directiei pentru protectia copilului Hunedoara ;
27. Efectueaza anchete pentru orientare scolara (scoala speciala);

28. Efectueaza toate lucrarile privitoare la distribuirea subventiei pentru incalzirea locuintei (inregistrarea
cererilor, verificarea documentatiei depusa de fiecare solicitant, intocmeste borderourile pentru distribuirea
banilor.etc.)
29. Intocmeste dosarele pentru alocatiile de stat si suplimentare;
30. Intocmeste borderourile centralizatoare cu alocatii si le transmite la DMSS Hunedoara
31. Intocmeste documentatiile pentru alocatiile nou nascuti conform Legii nr.416/2001
32. Efectueaza anual anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav ai caror asistenti personali sunt
angajatii primariei;
33. Efectueaza anchete sociale pentru persoanele cu handicap la cerere;
34. Incearca sa localizeze prioritatile de asistenta sociala pe categorii de riscuri sociale cum ar fi: abandonul
familial, orfani, nevoile de locuinte,handicapuri fizice, familii cu multi copii, familii monoparentale, alcoolici
si toxico-dependenti;
35. Face cunoscute mass-media cazurile sociale deosebite incercand sa atraga sponsori pentru ajutor;
36. Se ocupa de asigurarea serviciilor funerare pentru cadavrele neidentificate, batrani nepensionari si fara
sustinatori legali.
( 23 ) Atributii privind arhivarea documentelor
1. initierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul unitatii , verificarea si
preluarea dosarele constituite de la compartimente, pe baza de inventare;
2. convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate de catre seful
compartimentului de arhiva si propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare; intocmirea formelor prevazute de
lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale; asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la
unitatile de recuperare;
3. cercetarea documentelor din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru
dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
4. punerea la dispozitie, pe baza de semnatura, si tinerea evidentei documentelor imprumutate compartimentelor
creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate; reintegrarea la fond dupa restituirea
acestora;
5. comunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
6. organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea
ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
7. punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de
control privind situatia arhivelor de la creatori;
8. pregatirea documentelor si inventarelor acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform

prevederilor Legii Arhivelor Nationale.

(24) Atribuţii legate de activitatea de cultură, educaţie , sport şi evenimente:
1. promovarea de programe şi acţiuni pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru petrecerea timpului liber a
cetăţenilor, prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale, artistice, sportive de agremenet, precum şi activităţi
cu caracter ştiinţific;
2. stabilirea şi aprofundarea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ, cultură şi organizaţiile neguvernamentale pentru
realizarea obiectivelor din domeniul de activitate;
3. redactarea, încheierea şi urmărirea contractelor încheiate în acest domeniu de instituţie şi comunicarea lor cu
compartimentul economic;
4. organizarea diverselor manifestări, simpozioane, întâlniri de lucru, interne şi internaţionale cu scopul de a face
cunoscute proiectele lansate de instituţiei în domeniul cultural şi de petrecere a timpului liber, atragerea de fonduri în
vederea realizării acestor proiecte;
5. pregătirea şi elaborarea de materiale şi documente pentru diferite manifestări culturale, educaţionale, sportive;
6. iniţierea şi organizarea manifestărilor culturale anuale;
7. elaborarea şi transmiterea de materiale pentru diverse publicaţii;
8. pregătirea evenimentelor, derularea corespondenţei, întocmirea contractelor, afişelor, invitaţiilor evenimentelor
organizate;
9. publicarea de materiale în reviste de specialitate pentru promovarea educaţiei şi culturii din comună ;

10. organizarea şi administrarea Bibliotecii Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
11. încheierea şi urmărirea derulării contractelor încheiate de institutie în domeniul culturii, educaţiei, sportului, etc.
din sume acordate din bugetul local în baza unor hotărâri de Consiliu local şi comunicarea lor cu compartimentul
economic ;
(25) Atribuţii legate de activitatea de situaţii de urgenţă si de voluntariat :
1. identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul
comunei Teliucu Inferior;
2. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de
urgenţă;
3. informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de
autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de
acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
4. organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de
urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
5. înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;
6. organizarea pregătirii pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum
şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
7. luarea măsurilor pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de
conflict armat;
8. organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi
înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;
9. limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
10. participarea la misiuni internaţionale specifice;
11. constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict
armat;
12. întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
13. propunerea fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
14. participarea la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
15. coordonarea activităţilor serviciilor de urgenţă voluntare;
16. întocmirea planurilor de cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi
organismele nonguvernamentale;
17. realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenţă;
18. organizarea unor acţiuni pentru pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenţă;
19. acordarea asistenţei tehnice şi sprijinului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
20. exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local la operatorii
economici subordonaţi;
21. coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă;
22. stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei
evacuate;
23. asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate;
24. gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilă, prin
serviciile de specialitate subordonate;
25. elaborarea şi după caz completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntariat şi
Situaţii de Urgenţă conform Anexa nr. 12.
(26) Atribuţii legate de activitatea de resurse umane :
1. elaborarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor
legale în acest domeniu;
2. asigurarea asistenţei la întocmirea organigramei, statului de funcţii pentru serviciile publice
subordonate Consilului local al comunei Teliucu Inferior ;
3. elaborarea în colaborare cu şefii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului;
4. completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale personalului,;

5. pregătirea documentaţiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi asigurarea consultanţei în acest domeniu pentru serviciile
publice subordonate Consiliului comunei Teliucu Inferior;
6. pregătirea documentaţiei privind desfăşurarea concursurilor, examenelor privind avansarea în trepte de salarizare
superioară a salariaţilor, promovarea în grade, funcţii publice superioare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
7. întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu pentru
personalul aparatului de specialitate al Primarului.
8. urmărirea întocmirii de către şefii de compartimente a fişelor de apreciere anuală şi acordarea calificativelor
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
9. întocmirea Planului anual de perfecţionare a personalului, bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea contractelor
încheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioadă mai mare de 90 de zile, sens în
care elaborează, completează după caz şi implementează procedura privind declararea averii şi a celei de interese
conform Anexa nr. 14.
10. întocmirea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului şi al serviciilor publice subordonate consiliului local, transmiterea spre avizare la ANFP
Bucureşti, înaintare spre aprobare consiliului local şi urmărirea modului de respectare a acestera;
11. întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului de efectuare a acestuia,
ţinerea evidenţei concediilor suplimentare şi fără plată;
12. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vârsta şi invaliditate; depunerea lor în termen la organele de
specialitate;
13. colaborarea cu ANFP pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
14. constituirea comisiilor de disciplină şi paritară la nivel de instituţie;
15. elaborarea Regulamentului de ordine interioară;
16. elaborarea şi coordonarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare
în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;
17. întocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi de personal;
18. eliberarea de adeverinţe de salarizare, copii de pe Carnetele de muncă la solicitarea salariatilor;
19. aducerea la cunoştinţa salariaţilor a regulementelor şi dispoziţiilor interne;
20. mediereea conflictelor de muncă între salariaţi.
21. elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul resurselor umane
(27) Atribuţii legate de activitatea de Informatică şi Gestiune Reţea :
1. formularea strategiei de dezvoltare a sistemului informatic, conceperea şi elaborarea proiectelor de dezvoltare a
sistemului informatic al instituţiilor administraţiei publice locale a comunei Teliucu Inferior ;
2. lansarea şi coordonarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice informaţionale ale administraţiei locale;
3. implementarea sistemelor informatice în administraţia comunei , monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de
implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile
unitare la nivel naţional;
4. urmărirea respectării prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii informatice;
5. asigurarea respectării prevederilor legale privind publicarea de date, protecţia datelor personale şi folosirea
programelor informatice;
6. generarea rapoartelor interne confidenţiale ne-elaborabile de furnizori externi;
7. reducerea costurilor pentru analiză, proiectare, realizare, configurare, instalare, implementare programe, aplicaţii şi
servicii electronice specifice activităţii administraţiei publice;
8. asigurarea unui timp de răspuns scurt în cazul unor incidente informatice;
9. realizarea cu sprijinul celorlalte compartimente a studiului şi analizei sistemelor informaţionale existente;
10. revizuirea periodică a strategiei de informatizare în funcţie de realităţile şi orientările curente în tehnologia
informatică, în conformitate cu priorităţile locale, judeţene, naţionale şi tendinţele mondiale în domeniu;
11. asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele
informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
12. coordonarea formării şi perfecţionării personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de
date în cadrul programului anual de perfecţionare;

13. participarea la programele, proiectele naţionale şi internaţionale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice
la care instituţia este partener;
14. coordonarea , crearea, utilizarea, întreţinerea, protecţia, arhivarea bazelor de date folosite de utilizatorii de reţea;
15. monitorizarea şi funcţionarea serviciilor oferite pe cale electronică şi definirea strategiilor de extindere ale
acestora;
16. elaborarea programelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică;
17. organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii;
18. extinderea sistemelor informaţionale geografice (GIS) şi utilizarea lor la fundamentarea documentaţiilor,
planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
19. asigurarea asistenţei tehnice de specialitate compartimentelor din instituţie, la solicitarea acestora, în domeniul
sistemelor informatice şi de comunicaţii;
20. participarea la derularea proiectelor de dezvoltare ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicaţii;
21. administrarea reţelei de calculatoare a instituţiei şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
22. acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru :
- îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local;
- îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative;
- optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Consiliul local şi instituţiile la nivel local, regional şi
naţional;
- asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii);
- generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice;
23. administrarea din punct de vedere funcţional şi din punct de vedere al organizării informaţiei a paginii WEB a
instituţiei, sens în care elaborează şi asigură respectarea procedurii privind administrarea Paginii oficiale de internet a
comunei Teliucu Inferior , conform Anexei nr. 8.
(28 ) Atribuţii legate de activitatea de administrarea domeniului public şi privat, servicii publice :
(1) Salubrizarea comunei :
1. elaborarea programului şi a bugetului lucrărilor şi serviciilor de salubrizare stradală a comunei ;
2. aplicarea actelor normative din domeniul salubrizării şi gestionării deşeurilor;
3. verificarea calităţii şi cantităţii lucrărilor manuale şi mecanice de salubrizare stradală; a lucrărilor de colectare şi
transport deşeuri din depozitele clandestine;
4. organizarea şi derularea acţiunilor de curăţenie generală de primăvară şi de toamnă a comunei ;
5. organizarea şi derularea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi de combatere a dăunătorilor;
6. organizarea şi derularea acţiunilor de prindere, adăpostire a câinilor fără stăpân;
7. organizarea şi urmărirea salubrizării zonelor verzi, a spaţiilor de parcare şi de transport a deşeurilor vegetale din
satele comunei ;
8. achiziţionarea, montarea şi întreţinerea coşurilor de gunoi în locurile publice;
9. verificarea, controlul şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii la actele normative specifice din domeniul
salubrizării;
10. organizarea demolării construcţiilor neautorizate şi transportului materialelor de pe domeniul public al comunei ;
(2) Întreţinerea zonelor verzi şi a parcurilor:
1. elaborarea programelor şi a bugetului lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor, a scuarurilor şi
aliniamentelor stradale în comună ;
2. verificarea calităţii şi cantităţii lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi;
3. organizarea şi derularea lucrărilor de defrişări, tăieri de arbori, tăieri de corecţie;
4. supravegherea protejării mediului urban;
5. elaborarea şi urmărirea derulării programului de plantări de materiale dendricole, arbuşti şi arbori ornamentali;
6. organizarea dotării, respeciv a întreţinerii şi reabilitării mobilierului urban din parcuri, scuaruri şi străzi;
7. dotarea, organizarea funcţionării şi întreţinerea terenurilor de joacă din parcuri şi cartiere;
10. recepţionarea lucrărilor efectuate, predarea recepţiei finale Compartimentului Financiar – Contabilitate –
Salarizare, în vederea luării în evidenţa contabilă;
(3) Întreţinerea străzilor, drumurilor, pasajelor, podurilor, aleilor pietonale şi a spaţiilor de parcare:
1. elaborarea programelor de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii prevăzute în plan
şi conform normativelor tehnice în vigoare;
2. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnico-economice şi derularea lucrărilor de execuţie la lucrările de
reparaţii şi întreţinere;

3. urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;
4. eliberarea avizelor pentru spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul public; urmărirea realizării
reparaţiilor la străzile la care se fac lucrări de intervenţie;
5. organizarea şi urmărirea întreţinerii sistemelor de semnalizare rutieră şi dirijare a traficului;
6. realizarea recepţiei lucrărilor efectuate şi predarea recepţie finale compartimentului Financiar – Contabilitate Salarizare în vederea luării în evidenţa contabilă;
(4) Iluminatul public:
1. elaborarea bugetului lucrărilor de întreţinere şi a cheltuielilor cu consumul de energie electrică pentru iluminatul
public;
2. verificarea funcţionării şi a cantităţii şi calităţii lucrărilor de întreţinere a iluminatului public;
3. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnico-economice, derularea procedurilor de achiziţii publice şi
derularea lucrărilor de execuţie a extinderii sau modernizării sistemului de iluminat public;
4. elaborarea şi promovarea documentaţiilor tehnice, respectiv derularea lucrărilor de execuţie a iluminatului
arhitectural al clădirilor monumente de arhitectură, parcuri, scuaruri;
5. organizarea şi realizarea iluminatului festiv de sărbători;
6. organizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor pe domenul public, cu ocazia organizării unor
manifestări stradale;
(5) Protecţia mediului:
1. implementartea unui sistemn de monitorizare a calităţii apei potabile la nivel de comună ;
2. întocmirea şi urmărirea Planului de gestionare a deşeurilor şi de asigurare a curăţeniei localităţii;
3. asigurarea implementării îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
4. coordonarea şi urmărirea realizării reabilitării reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
5. coordonarea şi urmărirea lucrărilor privind construirea şi reamenajarea sistemelor de colectare, canalizare, epurare
şi evacuare a apelor menajere, pentru a se atinge conformitatea tehnică cu Aquisul Comunitar privind epurarea apei
uzate;
6. dotarea căilor de comunicaţie, a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea
selectivă a deşeurilor şi transportul la timp al acestora;
7. interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite şi conştientizarea
cetăţenilor, a instituţiilor, agenţilor economici, privind modul de respectare a gestionării acestora în vederea asigurării
protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;
8. exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor; cuprinderea de
fonduri în bugetul local cu acest scop;

( 30) Atribuţii legate de activitatea de cadastru , fond funciar
1. Analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentand
propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre
validare Prefecturii.
2. Elibereaza titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar;
3. Completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin sentinte judecatoresti,
prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza legilor fondului funciar;
4. Participa la expertize tehnice ale Judecatoriei atunci cand exista solicitare;
5. Elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor;
6. Intocmeste procese-verbale de punere in posesie;
7. Identifica, masoara terenurile si pune in posesie proprietarii acestor terenuri;
8. Colaboreaza cu alte servicii la identificarea si masurarea terenurilor care se incadreaza in aplicarea Legii
fondului funciar si a Legii Cadastrului;
9. Ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor Dispozitiile Primarului privind modificarea denumirii
strazilor si a numerelor postale de pe raza orasului;
10. Intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
11. Inainteaza Comisiei judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legiilor fondului funciar;
12. In urma validarii lucrarilor de catre Prefectura participa impreuna cu membrii comisiei la punerea in posesie
a persoanelor indreptatite sa primeasca terenuri;

13. Ia in evidenta cererile persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994 si
Legii nr. 15/2003, urmand sa fie analizate in functie de disponibilitatile de teren sau in vederea acordarii de
despagubiri;
14. Raspunde in termen legal sesizarilor cetatenilor;
15. Inainteaza Directiei Judetene de Statistica rapoartele statistice in materie;
16.Inainteaza Prefecturii judetului Hunedoara documentatia privind propunerile Comisiei comunale de fond
funciar referitoare la atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintelor cumparate de cetateni conform Legii
nr.76/1994, propuneri facute in baza verificarii situatiei juridice a terenurilor, in vederea obtinerii Ordinului
Prefectului judetuluiHunedoara , ca si propuneri pentru atribuirea in proprietate a unor terenuri in conditiile
art.36, alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, a fondului funciar republicata;
17. Efectueaza punerea in posesie asupra terenurilor agricole concesionate, inchiriate sau date in administrare;
18.Realizeaza masuratori si intocmeste documentatia necesara dezbaterii in Consiliul Local a concesionarilor si
predarea amplasamentelor in cazul licitatiilor si inchirierilor terenurilor agricole;
(29) Atributii pe probleme de Stare Civila
1. intocmirea, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, a actelor de nastere, de casatorie si de deces si
eliberarea certificatelor doveditoare;
2. inscrierea mentiunilor, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate
in pastrare si trimiterea comunicarilor de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa
caz;
3. inregistrarea cererilor in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu
prevederile metodologiei de lucru;
4. eliberarea extraselor de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezilor privind
inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
5. trimite structurii informatice din cadru serviciului, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii,
comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in
statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate
ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
6. trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, livretul militar sau
adeverinta de recrutare a persoanei supuse obligatiilor militare;
7. intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului
National de Statistica pe care le trimite, lunar Directiei Judetene de Statistica;
8. ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita
deteriorarea sau disparitia acestora;
9. atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le
pastreaza in conditii depline de securitate;
10. propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala
speciala, pentru anul urmator, si il comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a
persoanelor;
11. inainteaza serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, exemplarul II al registrelor de
stare civila, in termen de 30 de zile de Ia data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au
fost operate toate mentiunile din exemplarul I;
12. sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor documente de stare civila cu
regim special;
13. primirea cererilor si efectuarea verificarilor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si
transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate;
14. la solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori
modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si
inregistrarea tardiva a nasterii;
15. desfasoara activitati de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petitiilor cetatenilor;
16. asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul
realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;

17. intocmirea situatiilor statistice, sintezelor ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in
cadrul serviciului public local, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune;
18. executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de ordine publica, in
unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost
inregistrata in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;
19. colaboreaza cu formatiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu identitate
necunoscuta, precum si a parintilor copiilor abandonati.
20. raspunde pentru pastrarea secretului de serviciu in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 privind
actele de stare civila, modificata si Metodologia de aplicare unitara a dispozitiilor Legii 119/1996 privind
actele de stare civila si art. 44 si 45 din Legea 188/2000 privind Statutul functionarilor publici publici si
Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date;
21. eliberarea livretelor de familie;
22. constatarea contraventiilor conform prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila
modificata;
23. inregistrarea casatoriilor in ambele registre ex. I si ex. II ;
24. intocmirea si eliberarea la cererea persoanelor interesate a formularului anexa 24, anexa 8;
25. intocmirea dosarului conform Legii 117 / 2006 privind rectificarea actelor de stare civila;
26. intocmirea dosarului conform Legii 396 / 2006 privind acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei.

CAPITOLUL IV
COMISIILE
Art. 14 1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislaţia în vigoare sau de
procedurile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care necesită colaborarea mai multor
compartimente, în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior se înfiinţează şi funcţionează Comisii de specialitate.
(2) Comisiile de specialitate pot fi:
- comisii permanente, care au sarcina de analiză, avizare sau autorizare ale unor activităţi, documente sau servicii din
administrarea autorităţii locale;
- comisii speciale, cu activitate limitată în timp, înfiinţate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de
legislaţia în vigoare;
- comisii înfiinţate pentru realizarea unor sarcini sau acţiuni unice, limitate în timp.
(3) Comisiile de specialitate se înfiinţează în baza Dispoziţiei Primarului comunei Teliucu Inferior .
(4) Membrii comisiilor de specialitate pot fi demnitarii publici din conducerea primăriei, funcţionari publici din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior , consilieri locali, alţi specialişti din afara aparatului de
specialitate al Primarului, stabiliţi de prevederile legale.
Art. 15. Comisiile permanente care funcţionează în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior sunt:
1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
2. Comisia de Avizare Tehnico-Economică;
3. Comisia pentru aprobarea amplasării de obiective comerciale pe domeniul public al comunei Teliucu Inferior;
4. Comisia de Siguranţă a Circulaţiei în comuna Teliucu Inferior.
5. Comisia paritară la nivel de instituţie;
6. Comisia de disciplină la nivel de instituţie;
7. Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în
exercitarea mandatului sau funcţiei publice de către subordonaţii institutiei.
Art. 16. Comisiile speciale înfiinţate pentru derularea unor sarcini impuse de legislaţia în vigoare sunt:
1. Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991;
2. Comisia internă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001;
3. Comisia de soluţionare a cererilor privind vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al
comunei Teliucu Inferior ;
4. Comisia de recepţie a materialelor şi obiectelor de inventar ale Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
5. Comisia de inventariere şi reevaluare a patrimoniului comunei Teliucu Inferior.

Art. 17. Comisiile înfiinţate pentru acţiuni sau sarcini unice sunt:
1. Comisii de recepţie ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor din domeniul public;
2. Comisii de licitaţie pentru bunuri, servicii sau lucrări, conform procedurilor de achiziţii publice;
3. Comisii de examinare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrulaparatului de specialitate al
Primarului comunei Teliucu Inferior ;
4. Comisii de soluţionarea contestaţiilor la concursurile de ocupare a posturilor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Teliucu Inferior .
CAPITOLUL V:
REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE
Art. 18. Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multecompartimente din aparatul de
specialitate al Primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru
generale stabilesc reguli de funcţionare care trebuie respectate întocmai de către toţi salariaţii pentru a asigura
respectarea procedurilor Sitemului de Management al Calităţii şi buna funcţionare a aparatului de specialitate al
Primarului.
Art. 19. (1) Elaborarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Teliucu Inferior are la bază:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea bugetară anuală;
- Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată, privind administraţia publică locală.
(2) Procedura privind elaborarea, conţinutul şi structura bugetului local sunt cele stabilite în Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, Cap. III, Secţiunea 1.
(3) Calendarul de elaborare al bugetului local vor respecta prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, Cap. III, Secţiunea 2.
Art. 20. (1) Procedura de angajare şi de decontare a cheltuielilor bugetare se face în baza reglementărilor
prevăzute în:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- OMFP nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plata cheltuielilor.
(2) Circuitul documentelor, precum şi obligaţile şi atribuţiile în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor se face în
conformitate cu Normele proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul comunei Teliucu
Inferior, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Dispoziţie a
Primarului, prezentată în Anexa nr. 7 la prezentul Regulament.
Art. 21. Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări stabileşte modul de
efectuare a achiziţiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de efectuat pentru derularea
programului de investiţii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotări proprii, etc., cuprinse în planurile
şi programele aprobate de consiliul local şi finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice atrase conform
Anexa nr. 5.
Art. 22. Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor stabileşte modul de iniţiere, întocmire,
semnare, urmărire, publicare şi gestionare a contractelor economice, de achiziţii publice, de vânzare sau cumpărare,
închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea administraţie publice locale în numele comunei Teliucu
Inferior, conform procedurii descrise în Anexa nr. 6.
Art. 23. (1) Procedura privind înregistrarea, circulaţia şi operarea documentelor stabileşte modul de
înregistrare, repartizare, evidenţă, rezolvare a răspunsurilor, eliberarea documentelor şi răspunderea personalului
pentru documentele înaintate primăriei comunei Teliucu Inferior .
(2) Modul de funcţionare al Registraturii primăriei comunei Teliucu Inferior, circuitul documentelor, sarcinile şi
responsabilitatea personalului sunt stabilite în Regulamentul de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi
păstrarea actelor în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior , aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. --……../……..2011 , prezentat în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament.
(3) Persoana care redactează documentul (adeverinţă, referat, dispoziţie, etc., are obligaţia de a semna în dreptul
iniţialelor pe exemplarul care rămâne în instituţie.
Art. 24. Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public stabileşte modul de asigurare a
accesului la informaţiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public., conform Anexa nr. 10.
Art. 25. (1) Procedura privind administrarea Paginii oficiale de internet a comunei Teliucu Inferior este
stabilită în Dispoziţia Primarului comunei Teliucu Inferior nr. ……. din ……..2009 privind înfiinţarea Paginii

oficiale de internet a Administraţiei Locale a comunei Teliucu Inferior , prezentată în Anexa nr. 8 la prezentul
Regulament.
(2) Adresa paginii de internet a comunei Teliucu Inferior este www. comuna-teliucu-inferior .ro.
(3) Toţi şefii de compartimente trebuie să cunoască şi să ducă la îndeplinire prevederile Dispoziţiei Primarului nr.
……………/ ……..2009 privind înfiinţarea şi administrarea site-lui, inclusiv desemnarea unei persoane din cadrul
compartimentului pe care îl conduce responsabil cu actualizarea paginii web.
Art. 26. (1) Pocedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la
procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparenţadecizională în administraţia publică,
stabileşte modul de întocmire şi publicitate a documentelor şi organizarea dezbaterilor privind participarea cetăţenilor
în procesul de luare a deciziilor, conform Anexa nr. 11.
Art. 27. (1) Procedura privind publicarea anunţurilor în mijloacele mass-media stabileşte modalităţile de
iniţiere, selectare a informaţiilor necesare a se publica în mass-media locală sau naţională şi procedurile şi
răspunderea comandării şi transmiterii lor.
(2) Informaţiile care se publică , sub formă de anunţ, în mass-media locală şi, de la caz la caz, în mass-media centrală,
sunt:
- data, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local al comunei Teliucu Inferior ;
- ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administraţiei publice a comunei Teliucu Inferior;
- anunţurile de licitaţie pentru achiziţii publice, vânzări de bunuri, închirieri, concesionări;
- anunţuri privind dezbaterea publică a unor poiecte de hotărâri cu caracter normativ sau alte dezbateri publice de
interes general;
- hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
- anunţuri privind restricţionări în furnizarea unor servicii publice, modificări în traficul rutier;
- alte anunţuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.
(3) Transmiterea anunţurilor se face prin Cabinetul Primarului, în baza unui referat al compartimentului de resort,
care va cuprinde: textul anunţului, data apariţiei, numărul de apariţii şi zilele de apariţie.
Art. 28. Procedura privind declararea averii şi a celei de interese. Asigurarea exercitării funcţiilor şi demnităţilor
publice în condiţii de imparţialitate, integritate, trasparenţă, prin organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a
activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective şi a
verificării conflictelor de interese, precum şi de sesizare a incompatibilităţilor este reglementată de Legea 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, conform Anexa nr. 14.
Art. 29. (1) Procedura privind perfecţionarea profesională a salariaţilor stabileşte modalităţile de selectare şi
participare a angajaţilor la cursurile de perfecţionare, în vederea asigurării formării profesionale conform prevederilor
Legii nr. 188/1999/R privind Statutul funcţionarilor publici.
(2) Formele prin care se realizează formarea profesională a salariaţilor sunt:
- programe de formare profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizaţi,
- instructaje interne,
- participarea la conferinţe şi seminarii, în ţară sau în străinătate.
(3) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul local, conform
planului anual întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic.
(4) Propunerile de participare la programele de perfecţionare se realizează de către şefii de compartimente, luând în
calcul evaluarile performanţelor profesionale individuale, a modificărilor intervenite în legislaţie, respectiv
necesităţile de pregătire profesională ale comaprtimentului.
(5) Organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a salariaţilor se desfăşoară conform Regulamentului de
perfecţionare profesională a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior,
aprobată prin Dispoziţia Primarului nr. ……./……..2011, prezentată în Anexa nr. 13 la prezentul Regulament.
CAP. VI
ALTE REGLEMENTĂRI
Art. 30. (1) Salariaţii Primăriei au obligaţia 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.
(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituţiei.
(3) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără acordul Serviciului de Informatică şi Gestiune Reţea.
Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.
(4) Accesul la internet se face numai în interes de serviciu.

Art. 31. (1) Salariaţii Primăriei au obligaţia utilizării telefoanelor mobile, fixe, precum şi a autoturismelor din dotare
numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoturismele autorităţilor administraţiei publice şi instituţiile publice, cu completările şi modificările
ulterioare.
Art. 32. Autoturismele din dotare sunt folosite numai în scop de serviciu, conform programării pe servicii întocmite
de Biroul Administrativ.
Art. 33. (1) În cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior se organizează şi funcţionează Biblioteca Primăriei
comunei Teliucu Inferior .
(2) Biblioteca este organizată şi administrată de către Compartimentul Evenimete, Cultură, Educaţie şi Sport.
(3) În Biblioteca Primăriei sunt înregistrate şi păstrate obligatoriu următoarele cărţi şi documente:
a) publicaţiile conţinând hotărârile Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
b) Monitorul Oficial al judeţului Hunedoara ;
c) Cărţile, albumele, publicaţiile, pliantele, mapele, afişele editate de Primăria comunei Teliucu Inferior;
d) Cărţile, albumele, publicaţiile achiziţionate de Primăria comunei Teliucu Inferior ;
e) Cărţile sau albumele primite ca şi donaţii sau cadouri pentru instituţie;
f) Materialele pe suport electronic (CD-uri) conţinând:
- materiale promoţionale ale oraşelor, regiunilor, manifestărilor culturale, evenimentelor, etc.;
- diferite documentaţii şi materiale de prezentare;
- fotografii şi alte materiale înregistrate electronic despre evenimente, acţiuni, proiecte, lucrări, etc., ale comunei
Teliucu Inferior
g) orice alt material tipărit sau înregistrat pe suport electronic, transmis pentru înregistrare şi păstrare de către
conducerea instituţiei sau şefii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 34. (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare şef de compartiment va elabora
Fişa postului pentru fiecare post aprobat în Organigrama aparatului de specialitate al Primarului, după modelul Anexa
nr. 3, conform HG 1209/2003 şi Sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat din subordine.
(2) Redactarea Fişelor postului şi a Sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic şi pe suport de hârtie în trei
exemplare: câte unul pentru salariat, unul pentru şeful compartimentului şi unul pentru Compartimentul Resurse
Umane.
(3) Fişa postului şi sarcinile de serviciu pentru conducătorii de compartimente cuprind în mod obligatoriu următoarele
atribuţii:
- organizarea activităţii compartimentului; luarea măsurilor necesare în vederea realizării atribuţiilor
compartimentului;
- urmărirea şi răspunderea pentru elaborarea corespunzătoare şi în termen a tuturor lucrărilor şi sarcinilor încredinţate
compartimentului;
- asigurarea respectării disciplinei în muncă de către toţi salariaţii compartimentului; aducerea la cunoştinţă a
salariaţilor a tuturor reglementărilor specifice domeniului de activitate, a dispoziţiilor Primarului, a hotărârilor
Consiliului local;
- elaborarea, modificarea fişei postului urmare a modificărilor legislative apărute;
- întocmirea fişelor anuale de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul compartimentului pe
care îl conduc; elaborarea propunerilor de modificare a funcţiilor publice, avansări în trepte, grade profesioanle;
- atribuţiile generale comune ale compartimentelor, conform art. 11 din prezentul Regulament.
Art. 35. (1) Toţi salariaţii Primăriei comunei Teliucu Inferior sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice
prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. În acest scop Compartimentul Resurse Umane va
asigura transmiterea Regulamentului şefilor tuturor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la
cunoştinţă a prevederilor acestuia salariaţilor.
(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se publică pe pagina de internet a comunei Teliucu Inferior .
Art. 36. Prezentul Regulament se completează, se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări
legislative, noi activităţi sau competenţe date în sarcina administraţiei publice locale sau reorganizarea unor activităţi
sau compartimente, prin grija Compartimentului Resurse Umane prin dispoziţie a Primarului comunei Teliucu
Inferior .

Art. 37. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu prevederile
Regulamentului Intern, anexa nr 15 la prezentul Regulament.
PRIMAR
Pupeză Daniel Gheorghe Sorin

Anexa nr. 1
ORGANIGRAMA PRIMARIEI COMUNEI TELIUCU INFERIOR

Anexa nr. 2
Atribuţiile viceprimarului stabilite prin Dispoziţiile Primarului nr. ............/............2010,
din târguri, pieţe, oboare, locuri de joacă şi distracţii şi ia măsuri pentru buna
funcţionare a acestora,
• ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, măsuri pentru igienizarea
malurilor Râului Cerna,
•de asemenea, a fost delegat să semneze pentru şi în numele ordonatorului principal de credite , în regim permanent şi
fără condiţii de limite, următoarele operaţiuni:
• cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat pentru toate capitolele de cheltuieli,
• dispoziţiile bugetare conform cererii de deschidere pentru toate capitolele de cheltuieli,
• referate, comenzi, alte angajamente legale pentru cheltuielile curente de pe cap. 51 “Administraţie publică locală “
precum şi ordonanţarea la plată a acestora.
• actul intern de delegare a personalului în ţară, inclusiv decontul estimativ şi justificarea avansului primit, precum şi
ordonanţarea la plată a acestuia,
• ordonanţarea la plată a avansurilor sau sumelor cuvenite titularui de decont care se acordă prin caserie.
• angajarea, ordonanţarea la plată a cheltuielilor cu salariile şi a obligaţiilor aferente acestora la bugetul asigurărilor de
şomaj, sănătate, cas pentru personalul din aparatul propriu de specialitate .
• documentele supuse angajării, lichidării şi ordonanţării la plată privind activitatea de salubritate şi zone verzi
desfăşurată de instituţie.
• în cazul în care ordonatorul principal de credite lipseşte o perioadă mai mare de 3 zile, numitul este delegat din
oficiu pentru a semna toate operaţiunile supuse angajării, lichidării, şi ordonanţării cheltuielilor efectuate în cadrul
instituţiei.
• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei ;
• organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din comună şi pune la dispoziţia autorităţilor centrale rezultatele
acestei evidenţe;
• controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu
sprijinul serviciilor de specialitate.
• exercită controlul asupra activităţilor

Anexa nr. 3
PRIMĂRIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR
COMPARTIMENT ………………….

APROBAT PRIMAR
FIŞA POSTULUI

Denumirea postului ............................................................
Nivelul postului – funcţie publică de conducere /execuţie..
Identificarea funcţiei publice:
Studii: ......................... clasă: ............ grad: .......................
Vechimea în specialitate necesară: minim ….. ani
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: ………………………………………...
Perfecţionări: ………………………………………………….
Cunoştinţe operare PC: ……….. nivel mediu, redactare, operare.
Limbi străine: …………….. nivel: …………………………..
Abilităţi, calităţi şi aptitudini :
Cerinţe specifice( de ex. călătorii, delegări, detaşări, etc.): …….
Instrumente:

Atribuţii:
……………………….
……………………….
Sfera relaţională:
Intern:
a. Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de ………………………..
- superior faţă de …………………………..
b. Relaţii funcţionale:
……………………………………………
c. Relaţii de control:
……………………………………………..
Extern:
a. Cu instituţii deconcentrate: ………………………………….
b. Cu organizaţii internaţionale: ……………………………….
c. Cu persoane juridice private: ……………………………….
ÎNTOCMIT:
NUME, PRENUME, FUNCŢIA :
…………………………………………………………
SEMNATURA: ………………………………………
LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE CĂTRE OCUPANTUL POSTULUI:
NUME, PRENUME:
…………………………………………………………
SEMNĂTURA: ……………………………………….
Data: ……………………..

Anexa nr. 4
Privind modalitatea de întocmire a Proiectelor de hotărâri de consiliu, a Referatelor de
specialitate şi a Expunerii de motive
La elaborarea actelor normative, respectiv a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
trebuie să se ţină seama de normele de tehnică legislativă reglementate prin Legea nr.24/27 martie 2000, republicată
şi actualizată precum şi de prevederile Legii 215/2001, republicată, actualizată privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotărâre se supune spre aprobare Consiliului local trebuie însoţite de următoarele documente
de motivare; Expunere de motive, de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, care este elaborat în 30 de zile de la de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de
specialitate a consiliului astfel cum prevede art.44 al Legii 215/2001/R şi Lg. Nr.24/2000/R/A la art.6 alin.3 şi art.29.
Totodată trebuie însoţite de solicitarea persoanei fizice sau juridice, de documentaţia care stă la baza iniţiativei
(extrase de carte funciară, planuri de sitiaţie, schiţe etc.) în funcţie de fiecare caz în parte. Acolo unde este necesar
documentaţiile trebuie să cuprindă şi avizele cerute prin reglementări specifice.
Expunerea de motive şi Referatul compartimentului trebuie să cuprindă :
- motivul emiterii actului normativ – cerintele care reclamă intervenţia normativă cu referire la insuficienţele şi
neconcordanţele situaţiei actuale, principiile de bază cu finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea
elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice dacă este cazul, etc.
- impactul socio-economic – efectele asupra mediului social, asupra mediului înconjurător, evaluarea costurilor şi
beneficiilor, după caz,
- impactul financiar asupra bugetului pentru anul curent şi pe termen lung dacă este cazul,
- consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, esenţa recomandărilor primite,
- activitatea de informare publică privind elaborarea priectului de act normativ,

- măsuri de implementare – modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei după caz ,
- forma finală a instumentelor de prezentare şi motivare trebuie să cuprindă referiri la avize, dacă este cazul, şi
temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora a fost emis actul.
La elaborarea proiectelor de de hotărâri şi a dispoziţiilor se va avea în vedere caracterul lor de acte
subordonare legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.
Textul actului trebuie să fie formulat clar şi precis, concis, sobru, fluent şi inteligibil, cu respectarea strictă
a regulilor gramaticale şi de ortografie şi fără pasaje obscure sau echivoce. Forma şi estetica nu trebuie să
prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.
Părţile constitutive ale actului:
- titlul actului
- formula introductivă
- preambulul
- partea dispozitivă
Titlul actului cuprinde denumirea generică a actului şi obiectul reglementării exprimat sintetic.Titlul se
întregeşte după adoptarea actului cu un număr de ordine la care se adaugă ziua luna şi anul în a care a fost adoptat.
Formula introductivă constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii emitente de ex.”
Consiliul local adoptă prezenta hotărâre” şi în continuare un alt aliniat “Având în vedere...” sau“Primarul comunei
Teliucu Inferior ”.
Preambulul enunţă în sinteză motivele de fapt, scopul reglementării, motivele de drept ce impune
recurgerea la această cale de reglementare. De asemenea în preambul se menţionează şi avizele prevăzute de lege.
Partea dispozitivă a actului reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării.
Articolul este elementul structural de bază al părţii dispozitive şi cuprinde de regulă o singură dispoziţie
normativă aplicabilă unei situaţii date.
Aliniatul, ca subdiviziune a articolului, este constiuit, de regulă, dintr-o singură propoziţie sau
frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului.
Partea dispozitivă cuprinde şi dispoziţii finale care cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
actului normativ, data intrării în vigoare, publicare, dacă este cazul, precum şi implicaţiile asupra altor acte normative
ca; abrogări, modificări, completări, după caz.
Ca părţi componete a actului normativ se pot folosi anexe ce conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice,
tabele, planuri sau altele asemenea.
Pot constitui anexe la un act normativ reglementări ce trebuiesc aprobate de autoritatea publică
competentă, cum sunt; regulemente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. Anexa trebuie să
aibă un temei cadru în corpul actului normativ. Textul cadru trebuie să facă menţiunea că anexa face parte integrantă
din actul normativ.
Anexa nr. 5
Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări
(1) Procedura de efectuare a achiziţiilor publice de produse, servicii sau lucrări stabileşte modul de
efectuare a achiziţiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de efectuat pentru derularea
programului de investiţii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotări proprii, etc., cuprinse în planurile
şi programele aprobate de consiliul local şi finanţate din bugetul local sau din alte fonduri publice atras.
(2) Compartimentul emitent va elabora un referat de necesitate cu indicarea sursei de finanţare şi poziţia
în programul anual şi oportunitate pentru orice achiziţie publică, care va cuprinde:
- denumirea serviciului, produsului sau lucrării;
- obiectivul de investiţii, poziţia din lista de dotări, lista de studii şi proiecte sau programul de servicii publice cu
indicarea sursei de finanţare;
- cantitatea de produse, lucrări, servicii solicitate;
- valoarea estimată în lei sau în Euro, fără TVA; în cazul în care valoarea estimată nu se poate defini, se va defini şi
angaja o valoare orientativă calculată conform procedurii descrisă în OUG 34/2006;
- capitolul din prevederea bugetară pe anul în curs, unde există prevăzute fondurile pentru achiziţie.
(3) Referatul se semnează de către şeful compartimentului care solicită achiziţia, şi se vizează de
compartimentul buget . Referatul aprobat de Primar/Viceprimar se transmite Compartimentului Achiziţii Publice în

vederea cuprinderii în planul anual de achiziţii publice şi întocmirii documentaţiei pe procedura de achiziţie publică
legală.
(4) Referatul va fi însoţit de nota justificativă privind valoarea estimată a produselor serviciilor sau a
lucrărilor care fac obiectul achiziţiei, document întocmit de compartimentul care solicită achiziţia.
(5) Pe baza referatului şi a notei justificative privind valoarea estimată a achiziţiei, Compartimentul
Achiziţii Publice întocmeşte nota justificativă pentru alegerea procedurii, dacă aceasta este alta decât cea de licitaţie
deschisă.
(6) Cerinţele, criteriile de calificare şi factorile de evaluare cu ponderile lor vor fi stabilite de comun acord
între compartimentul care solicită achiziţia, Compartimentul Achiziţii Publice şi alte compartimente din cadrul
autorităţii care prin specificul activităţii lor pot ajuta la determinarea acestora.
(7) Caietul de sarcini va fi întocmit de compartimentul care solicită achiziţia cu sprijinul altor
compartimente din cadrul autorităţii care prin specificul activităţii lor pot ajuta la întocmirea acestuia.
(8) Modelul de contract pus la dispoziţie de către Compartimentul Achiziţii Publice va fi adaptat
specificului achiziţiei prin introducerea de clauze speciale de către compartimentul care solicită achiziţia.
(9) Fişa de date a achiziţiei se întocmeşte de către Compartimentul Achiziţii Publice.
(10) Lansarea achiziţiei se realizează de către Compartimentul Achiziţii Publice prin publicarea
anunţului de participare.
(11) Pentru fiecare procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică se numeşte prin
dispoziţia Primarului la propunerea Compartimentului Achiziţii Publice o comisie de evaluare a ofertelor.
(12) În funcţie de complexitatea procedurii de achiziţie comisia de evaluare este constituită din 1, 2
membri din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, 1, 2 membri din cadrul compartimentului care a solicitat
achiziţia, un membru din cadrul Compartimentului Juridic, un membru din cadrul Compartimentului FinanciarContabilitate, 1, 2 membri din cadrul altor compartimente cu pregătire în specificul achiziţiei lansate.
(13) Preşedinţi ai comisiilor de evaluare a ofertelor sunt: Viceprimarul , şefii de compartimente.
(14) Atribuţiile comisiei sunt prevăzute de OUG 34/2006, HG 925/2006.
(15) Procesul de evaluare a ofertelor se încheie cu elaborarea raportului procedurii, care este
transmis Compartimentului Achiziţii Publice în vederea: comunicării la toţi operatorii participanţi la licitaţie,
aducerea la cunoştinţă publicului prin afişarea rezultatului procedurii pe site-ul instituţiei.
Comunicarea rezultatului compartimentului care a solicitat lansarea achiziţiei în vederea efectuării demersurilor
necesare în vederea întocmirii contractului.
(16) Contractul – care în această etapă este o propunere de angajament legal se întocmeşte conform
modelului publicat, şi se semnează de: şeful compartimentului care a solicitat achiziţia, serviciu juridic, serviciu buget
care întocmeşte propunerea de angajament, persoana desemnată cu viza CFP, Primarul respectiv Viceprimarul după
caz..
Angajamentul legal înainte de a fi supus vizei CFP va fi înaintat Serviciului Buget în vederea angajării.
(17) Contractul semnat de ambele părţi contractante şi înregistrat se comunică de către compartimentul
care a iniţiat achiziţia, compartiment care are atribuţii şi în urmărirea derulării şi finalizării obiectului contractului, cu:
Compartimentului Achiziţii Publice, persoana desemnată pentru CFP, precum şi compartimentele de specialitate care
au atribuţii în realizarea obiectului contractului.
(18) Întocmirea actelor adiţionale la contractele încheiate se face numai cu respectarea prevederilor legale
prevăzută în legislaţia privind achiziţiile publice.
(19) Procedura privind întocmirea actului adiţional, circuitul, semnarea, comunicarea parcurge aceleaşi
etape ca şi a contractului de achiziţie.
(20) Compartimentul care a lansat achiziţia are obligaţia ca la terminarea obiectului contractului să
întocmească documentul constatator Primar, documentul constatator final cu obligaţia comunicării acestuia către:
Compartimentului Achiziţii Publice, contractant, ANRMAP.
(21) Procesul verbal final de recepţie se întocmeşte de către comisia de recepţie numită prin dispoziţia
Primarului, şi se comunică cu: Compartimentului erviciul Financiar Contabil în vederea înregistrării în contabilitate.
(22) Dosarul achiziţiei publice aşa cum este definit prin lege, se întocmeşte şi se gestionează de către
compartimentul care a solicitat achiziţia, de către responsabilul nominalizat de şeful de compartimet care derulează
achiziţia publică, pe toată durata desfăşurării ei, şi se predă după finalizarea contractului Compartimentului de
achiziţii publice.
(23) Predarea la Arhivă se face după recepţia finală a obiectului contractului de către Compartimentului
pentru achiziţii publice.

Anexa nr. 6
Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor
(1) Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor stabileşte modul de iniţiere,
întocmire, semnare, urmărire, publicare şi gestionare a contractelor economice, de achiziţii publice, de vânzare sau
cumpărare, închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea administraţie publice locale în numele
comunei Teliucu Inferior .
(2) Contractele se încheie de autoritatea contractantă comunei Teliucu Inferior , reprezentată de Primar,
în conformitate cu prevederile Legii 215/2001/R/A privind administraţia publică locală.
(3) Contractele încheiate de autoritatea contractantă comuna Teliucu Inferior cu persoane fizice sau
juridice vor fi iniţiate, elaborate şi redactate de către fiecare compartiment de al cărui domeniu de activitate aparţine
obiectul contractului şi vor purta iniţialele persoanei care l-a întocmit. Pentru facilitarea identificării lor pe pagina de
internet a comunei Teliucu Inferior , ele vor avea obligatoriu şi un titlu, nu numai numărul de înregistrare.
Folosirea modelului de contract-cadru este utilă dar trebuie adaptată la obiectul concret al contractului în cauză, prin
eliminarea pe cât posibil a prevedrilor inutile.
(4) Contractele se semnează obligatoriu de către:
- şeful compartimentului care a elaborat documentul, cu precizarea clară a denumirii biroului sau compartimentului;
- secretarul comunei Teliucu Inferior
- compartimentul economic ;
- Primarul (sau Viceprimarul ) comunei Teliucu Inferior.
(5) Contractele vor fi semnate pe fiecare pagină de ambele părţi şi vor purta viza CFP, după caz.
(6) Modificarea contractelor încheiate se va realiza numai prin act adiţional care va purta semnăturile
celor menţionati la pct. 4. Înaintea întocmirii, redactării se va elabora un referat de necesitate şi oportunitate elaborat
de serviciul care l-a iniţiat, în care se specifică necesitatea modificărilor intervenite la actul respectiv. Referatul va
purta semnătura:
- şefului compartimentului care a elaborat actul;
- şefului CompartimentuluiAchiziţii Publice pentru contractele de achiziţii;
- şefului Compartimentului Buget care vizează sub aspectul încadrării în fondurile bugetare alocate.
(7) Contractele semnate se înregistrează într-un registru special al contractelor, cu numerotaţie specială şi
se transmite compartimentului economic, care răspunde de evidenţa, păstrarea, completarea cu toate actele adiţionale
ulterioare şi arhivarea tuturor contractelor încheiate, respectiv compartimentelor care au elaborat actul respectiv, în
vederea demarării procedurilor de urmărire şi gestionare a acestuia.
(8) Contractele semnate vor fi comunicate prin grija şefului de compartiment care a iniţiat contractul,
şefilor de compartimente cu atribuţii în derularea contractelor.
(9) Toate contractele se elaborează şi în format electronic. După semnarea contractelor, acestea se fac publice pe
pagina de internet a comunei Teliucu Inferior , dacă nu au clauze confidenţiale sau nu conţin informaţii clasificate .
(10) Urmărirea respectării obiectului, condiţiilor, termenelor şi clauzelor contractului este sarcina compartimentului
care a elaborat documentul şi a compartimentului cu atribuţii în derularea acestuia.
Anexa nr. 7
Norme proprii privind aplicarea prevederilor
Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul comunei Teliucu Inferior, organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale
Circuitul documentelor
Prezentele norme proprii reglementează operaţiunile şi circuitul documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul comunei Teliucu Inferior, obligaţiile şi atribuţiile
persoanelor imputernicite să efectueze operaţiuni legale de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor
bugetare, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale in conformitate cu

prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002.
Obligaţii şi atribuţii
Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de
ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil.
Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa
Primarului comunei Teliucu Inferior , având funcţia de ordonator principal de credite, şi se efectuează pe
baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primăriei comunei Teliucu Inferior , asigurându-se parcurgerea
acestor operaţiuni în maxim 4 zile pentru fiecare angajament..
Plata cheltuielilor este asigurată de Compartimentul financiar contabilitate in limita fondurilor
disponibile.
Primarul comunei Teliucu Inferior în calitate de ordonator principal de credite:
a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile
legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale.
b) Stabileşte prin dispoziţie scrisă persoana (persoanele) desemnata(te) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii
pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în cadrul Primăriei comunei Teliucu
Inferior .
c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor:
- în faza de angajare a cheltuielilor, aprobă angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei
cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global (conform anexei nr. 2) din normele metodologice
aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002,
- în faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru "Bun de plată" pe documentul
care atestă pretenţia creditorului;
- în faza de ordonanţare a cheltuielilor, emite şi semnează "Ordonanţarea de plată", dispunând în acest fel
întocmirea documentelor de plată în vederea stingerii obligaţiei instituţiei faţă de terţe persoane; el semnează
"Ordonanţarea de plată" numai dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza;
- dacă este cazul, certifică pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care însoţesc
ordonanţările la plată;
- confirmă că s-a finalizat operaţiunea in situaţia emiterii ordonanţării de plată finale când plata " serviciului" se
efectuează în rate.
Ordonatorul de credite nu are atribuţii în faza de plată a cheltuielilor.
Atribuţiile enunţate la punctul c) pot fi delegate, prin delegaţie scrisă.
Delegarea atribuţiilor mai sus menţionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele şi condiţiile
delegării, respectiv:
- care sunt atribuţiile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare, lichidare şi ordonanţare a
cheltuielilor;
- care sunt subdiviziunile clasificaţiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite să efectueze aceste
operaţiuni;
- termenul de valabilitate a împuternicirii.
Actele de delegare, insoţite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite vor fi comunicate
persoanelor desemnate, şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plată ordonanţată de o
persoana care nu a fost împuternicită în acest sens şi persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.
Actele de încetare a delegării se comunică persoanelor menţionate mai sus. Ordonatorul de credite poate solicita în
scris şi pe propria răspundere efectuarea plăţilor ca urmare a refuzului de viză a controlului financiar preventiv .
Efectuarea acestei operaţiuni se face prin “Act de decizie internă” emis de ordonator. O copie a acestui act va fi
transmis persoanei care a refuzat viza şi compartimentului de Audit public intern al instituţiei.
Serviciul Buget :
Atribuţiile Serviciului Buget:
-ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite pe
parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";
- ţine evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare";
- compară datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi

determină creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
- ţine evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";
- la finele lunii, reevaluează angajamentele legale exprimate în alte monede decât moneda naţională, la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii;
- cu diferenţele din reevaluare majorează sau diminuează, după caz, valoarea angajamentelor bugetare şi legale din
conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale";
Serviciul Contabilitate:
- la finele anului, înregistrarează în creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul plăţilor efectuate în cursul
anului în contul angajamentelor legale încheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finanţarea bugetară privind anul
curent", 120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie
specială şi de redistribuire" etc.
Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale este ţinută concomitent de Serviciul Buget şi de persoana împuternicită să
exercite controlul financiar preventiv.
Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv are următoarele atribuţii:
- exercită controlul financiar preventiv în toate fazele executaţiei bugetare conform dispoziţiei privind organizarea
auditului intern şi controlului financiar preventiv;
- supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- ţine evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare";
- ţine evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";
Conducătorul serviciului financiar - contabilitate este implicat în faza de plată a cheltuielilor :
- verifică condiţiile de acceptare a documentelor la plată;
- semnează documentele de plată (prima semnătura);
- dispune suspendarea sau respingerea plăţii, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea plaţii.
Persoana împuternicită de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura
- verifică condiţiile de acceptare a documentelor la plată;
- semnează documentele de plată (a doua semnătura).
Execuţia bugetara presupune parcurgerea a patru faze şi anume:
A. ANGAJAREA CHELTUIELILOR
1. Angajarea reprezintă etapa în care Primăria comunei Teliucu Inferior işi crează obligaţii legale faţă de terţe
persoane (angajament legal ) şi îşi rezervă creditele bugetare necesare acoperirii acestor obligaţii (angajament
bugetar).
Angajarea oricărei cheltuieli îmbracă două forme: angajament legal şi angajament bugetar.
a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obligaţie de plată a unei
instituţii către o terţă persoană, pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice.
Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achiziţie publică, comandă, convenţie, contract de muncă,
act de control, acord de imprumut etc.
Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. Acesta reprezintă o decizie de principiu luată
de ordonatorul de credite în legătură cu obligaţia unei terţe persoane de a efectua un "serviciu" şi concomitent de plata
din fondurile bugetare a contravalorii acestuia.
Ordonatorul de credite nu are voie să angajeze cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul, lucrarea sau serviciul
nu va putea fi executat, recepţionat şi plătit până la data de 31 decembrie. Prin urmare, la incheierea unui angajament
legal, ordonatorul de credite are obligaţia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face
obiectul angajamentului legal şi buna sa credinţă pe de-o parte, iar pe de altă parte să se asigure ca instituţia dispune
de resursele bugetare necesare onorării obligaţiilor ce decurg din angajamentul respectiv.
Pentru cheltuielile aferente acţiunilor multianuale de tipul program, proiect, investiţie, etc. ordonatorul de credite
poate încheia angajament legal pe o perioadă mai mare de un an. La incheierea angajamentului, pentru eşalonarea
obligaţiilor de executare a "serviciului" şi implicit de plată a contravalorii lui, ordonatorul va avea în vedere nivelul
creditelor bugetare cu aceasta destinaţie in anul bugetar în care se încheie angajamentul şi nivelul creditelor bugetare
prognozate pe anii următori.
Este posibil ca obligaţiile aferente unor angajamente legale să nu poată fi plătite până la finele anului. Dacă
neonorarea obligaţiilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plăti din creditele bugetare ale anului
următor.
b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezervă din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor
cheltuieli. În consecinţă, angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare .

Angajamentele bugetare pot fi:
-angajamente bugetare individuale,
-angajamente bugetare globale.
Angajamentul bugetar individual reprezintă operaţiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii
cheltuielilor generate de operaţiuni noi care urmează să se efectueze în cursul exercitiului bugetar.
Angajamentul bugetar global se utilizează în cazul operaţiunilor care se repetă în cursul aceluiaşi an bugetar şi
generează cheltuieli curente de natură administrativă.
Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerciţiului bugetar
sunt anulate de drept.
În angajamentele legale individuale şi cele provizorii, precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se
precizează subdiviziunile bugetului aprobat.
2. Documentele privind angajarea cheltuielilor
Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt:
1) Proiectul de angajament legal (proiect de contract, comandă, referat, etc), întocmit de compartimentul de
specialitate, care poate fi oricare dintre compartimentele funcţionale ale instituţiei. După aprobare sa de către
ordonatorul principal de credite propunerea se tranformă evident în angajament legal (contract, comandă, convenţie
contract de muncă, etc).
2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli - anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002.
Această anexă furnizează persoanelor care urmează a viza şi aproba angajarea cheltuielii, informaţii legate de
subdiviziunea din clasificaţia bugetară în care se încadrează cheltuiala generată de angajamentul propus, creditele
aprobate, creditele angajate deja până la data propunerii şi cele care mai pot fi angajate, suma propusă a fi angajată şi
ce credite rămân disponibile dacă se acceptă propunerea. Ea însoţeşte proiectul de angajament legal.
3) Angajamentul bugetar - anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr. 1.792 din 24 decembrie 2002. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt
rezervate acoperirii obligaţiilor generate de angajamentul legal propus.
3. Procedură de început de an
• Pentru contractele (angajamentele legale) încheiate în cursul anului La prima factură, reprezentând prima plată
ce decurge din fiecare contract, se ataşează în mod obligatoriu, copie după contract.
• Pentru contractele, încheiate pe parcursul anului precedent cu valabilitate şi în anul bugetar in curs.
Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Teliucu Inferior , vor întocmii pentru fiecare contract
angajat pe parcursul anului 2008 câte un referat, care să conţină diferenţa rămasă de executat , respectiv de plătit în
anul 2009.
• Pentru contractele care nu au o valoare certă ( au un preţ stabilit doar pe unitate de masură).În acest caz,
serviciul buget se află in imposibilitatea aproximării şi angajării respectivului contract, motiv pentru care vă solicităm
întocmirea unuir referat care să ţină locul unui angajament legal(al contractului).Valoarea cuprinsă în acest referat
poate fii modificată la solicitarea compartimentului de specialitate.
• Pentru contractele multianuale (se derulează pe parcursul a mai multor ani). Compartimentul de specialitate va
întocmii un referat, cu precizarea sumelor alocate, distinct pe fiecare an bugetar.
• Pentru contractele ale căror termene de execuţie se prelungesc prin acte adiţionale de la un an la altul.
Compartimentele de specialitate vor întocmii un referat cu menţionarea valorii rămase de executat în anul curent.
4. Operaţiuni şi circuitul documentelor
În această etapă, Compartimentele de specialitate ale Primăriei întocmesc şi prezintă Compartimentului Buget
Proiectul de angajament legal (comandă, contract, referat cu valoare certă semnată de către iniţiator şi nesemnată
de către ordonatorul principal de credite).
Pe baza sa Compartimentul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. l) şi
angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2) din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr.
1792/2002.
După ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de către Compartimentul Buget, acesta se prezintă
obligatoriu la viza CFP, după care se prezintă ordonatorului de credite pentru a fi semnat. Dupa obţinerea
semnăturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezintă obligaţie certă de plată a
instituţiei faţă de terţe persoane. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre
Compartimentul Bugetdocumentele care atestă bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi, chitanţe, dispoziţie de
plată/încasare către casierie, necesar ordonanţare, etc).

B. LICHIDAREA CHELTUIELILOR
1. Lichidarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe
baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.
Operaţiunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate
prin Dispoziţia Primarului.
2. Operaţiunile şi circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor
Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni verifică:
a) existenţa angajamentelor şi îndeplinirea condiţiilor de exigibilitate a obligaţiei:
-dacă există angajament legal aprobat,
-dacă există angajament bugetar aprobat,
-dacă termenul de plată a obligaţiei corespunde datelor cuprinse în angajamentele legale.
Documentele care atestă existenţa angajamentelor sunt contractul, comanda, angajamentul legal provizoriu şi
respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2003.
b) realitatea obligaţiei de plată: dacă bunurile au fost livrate, lucrările executate si serviciile prestate sau, dacă există
un titlu care să justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, acord de garant etc.
Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală sau Factura, iar
pentru salarii şi indemnizaţii se utilizează statele de plată colective, întocmite de compartimentul de specialitate, cu
excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală.
c) realitatea sumei datorate: dacă obligaţia înscrisă în factură corespunde cu datele înregistrate în documentele
instituţiei care atestă "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recepţie, in cazul mijloacelor fixe, Nota de recepţie şi
constatare de diferenţe, în cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe).
Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni (şefii compartimentelor
de specialitate) verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a
fost realizată.
Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile privind lichidarea cheltuielilor, ordonatorul principal de credite sau persoanele
împuternicite să efectueze aceste operaţiuni va aplica pe documentele care atestă obligaţia de plată ( factura, stat de
plată a salariilor) viza "Bun de plată".
Acordarea vizei "Bun de plată" atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi ca toate poziţiile
din factură au fost verificate. În acest fel se confirmă că:
- bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii; lucrările au fost executate şi
serviciile prestate;
- bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de
înregistrare;
- condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăţilor de dobânzi la credite ori împrumuturi
contractate/garantate sunt îndeplinite; alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite.
Dacă nu sunt indeplinite toate condiţiile privind lichidarea cheltuielilor, Ordonatorul principal de credite sau
persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni nu înscrie pe documentele care atestă obligaţia de plată
(factura, stat de plată a salariilor) confirmarea "Bun de plată".
În cazul acordării “Bunului de plată” Facturile, statele de plată avizate vor fi depuse la Compartimentul Buget
însoţite de toate documentele justificative în vederea emiterii Ordonanţării la plată.
Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea
patrimonială a instituţiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori.
3. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise în regulamentul de
control financiar preventiv .
B. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI ORDONANŢAREA DE PLATĂ
1. Ordonanţarea cheltuielilor reprezintă faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de
bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată.
Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite dă dispoziţie
conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.
2. Documentele şi operaţiunile privind ordonanţarea la plată a cheltuielilor.
Documentul utilizat pentru ordonanţarea la plată a cheltuielilor este “Ordonanţare de plată".
El conţine date cu privire la:
- exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata;
- subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;

- suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţională sau în moneda străina, după caz;
- datele de identificare a beneficiarului plăţii;
- natura cheltuielilor;
- modalitatea de plată (virament sau numerar);
- data şi semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii;
- viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care confirmă corectitudinea sumelor de plată,
livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenţa unui alt titlu care justifică
plata, precum şi, după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.
Ordonanţarea de plată va fi insoţită de: documentele justificative în original; în cazuri excepţionale, sunt admise şi
copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de
credite sau persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni.
Când plata se face în rate:
- prima ordonanţare de plată va fi insoţită de documentele justificative care dovedesc obligaţia către creditor pentru
plata ratei respective;
- ordonanţările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului
serviciului financiar-contabilitate
La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite să efectueze
aceste operaţiuni confirmă că operaţiunea s-a finalizat.
Pe baza documentelor în original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau
persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni avizate pentru control financiar preventiv, ordonatorul
principal de credite sau persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni emit ordonanţarea de plată.
În această etapă, ordonanţarea la plată este semnată de către Şeful Compartimentului de specialitate. După ce este
supusă şi ea vizei de control financiar preventiv, se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite.
Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite să efectueze aceste operaţiuni dispune plata
cheltuielii.
Documentele justificative în original sunt trimise la Compartimentul Financiar-Contabilitate pentru a fi întocmite
documentele de plată.
Ordonanţările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără
valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar contabilitate care urmează sa facă plata, dacă nu
sunt autorizate in condiţiile prevăzute de lege.
3. Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonanţarea la plată a cheltuielilor.
Obiectivele controlului:
- ordonanţarea de plată a fost emisă corect;
- ordonanţarea la plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă;
- cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
- exista credite bugetare disponibile;
- documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare;
- numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
C. PLATA CHELTUIELILOR
1. Plata cheltuielilor este faza finala a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale
faţă de terţii-creditori.
Plata în lei se efectuează, in limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate în condiţiile dispoziţiilor legale, prin
unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care unitatea îşi are conturile deschise şi neutilizate.
Plata în valută sau a altor plăţi prevăzute de lege, se efectuează prin bănci comerciale.
Plata cheltuielilor este asigurată de Compartimentul Financiar-Contabilitate în limita creditelor bugetare deschise şi
neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi, după caz.
Persoana desemnată de ordonatorul principal de credite confirmă că există o obligaţie certă şi o sumă datorată,
exigibilă la o anumită dată, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonanţarea de plată"
pentru efectuarea plăţii.
2. Obiectivele controlului efectuat de Şeful Serviciului financiar - contabilitate :
- cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
- există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil;
- subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor
respective;
- există toate documentele justificative care să justifice plata;

- semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să
exercite atribuţii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
- beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
- suma datorată beneficiarului este corectă;
- documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv;
- documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular.
3. Instrumentele de plată utilizate:
Instrumentele de plată utilizate de instituţiile publice, respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria
statului, se semnează de două persoane autorizate în acest sens, dintre care prima semnătură este cea a conducătorului
serviciului financiar - contabilitate , iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de
credite.
Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documentele justificative, prin care se certifică exactitatea sumelor de
plată, recepţia bunurilor şi executarea serviciilor, conform angajamentelor legale încheiate.
Ordinele de plată
- se emit pe numele fiecărui creditor,
- se datează,
- în spaţiul rezervat ”obiectul plăţii” se înscrie şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata,
- se înscriu într-un registru distinct şi vor purta un număr de ordine unic, începând cu numărul l în ordine crescătoare
pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerciţiu bugetar,
- nu poate cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat,
- se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasă că urmează să se achite integral sau parţial o datorie
contractată şi justificată; se exceptează de la aceasta regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri;
- acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plăţi în avans din fonduri publice sunt cele stabilite
prin hotărâri ale Guvernului,
- sumele reprezentând plăţi în avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la
sfârşitul anului se recuperează de către instituţia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care
au fost acordate, cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, potrivit legii.
Cecuri pentru ridicare de numerar
- se utilizează pentru a ridica, din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, numerarul pentru efectuarea
plăţilor de salarii, premii, deplasări, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a se efectua prin virament,
cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social în numerar), alte ajutoare etc.,
- în fila de cec se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat,
- se utilizează limitat, numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament.
- sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria instituţiei publice în condiţii de siguranţă.
În situaţia în care din motive obiective este necesară efectuarea în regim de urgenţă a unei cheltuieli pentru
achizitionarea unor obiecte de mică valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox, traduceri, etc.) acestea vor fi
decontate de către instituţie ulterior pe baza documentelor justificative:
Referat de necesitate, comandă, contract, etc,
Factura fiscală şi chitanţa sau bon fiscal,
Procesul verbal de recepţie sau orice alt document care justifică plata bunului sau a serviciului prestat.
Pentru deplasare în ţară sau străinătate, in interes de serviciu fiecare angajat în cauză va întocmi un referat privind
aprobarea participarii la curs, seminar, etc. respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. (În cele mai
multe cazuri plata taxei de participare se plateşte cu ordin de plată).
Referatul se inaintează ordonatorului principal de credite pentru a-şi da acordul de principiu în vederea participarii
la respectivul curs. În baza acordului dat, angajatul se va prezenta la Compartimentul Buget în vederea emiterii
propunerii de angajare a cheltuielii, a angajamentului bugetar, care confirmă reţinerea banilor în Buget şi a
ordonanţării de plată în vederea efectuării plăţtii cu ordin de plată sau în numerar.
Dispoziţia de plată-încasare către casierie semnată de conducătorul serviciului financiar - contabilitate se
utilizează pentru efectuarea de plăţi reprezentând avansuri în numerar pentru deplasări, cheltuieli pentru achiziţia unor
obiecte de mică valoare sau plata unor servicii (copii, traduceri), respectiv încasarea sumelor acordate în avans şi
necheltuite.
Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative:
- facturi fiscale,
- facturi ,
- chitanţe,

- bon de comanda-chitanţă.
4. Operaţiuni şi circuitul documentelor
a) Operaţiuni premergătoare plăţii
Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si funcţionarea trezoreriilor
statului. Dreptul de administrare şi dispoziţie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil, deschise la
unităţile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci, se va exercita în mod exclusiv, prin Compartimentul Buget
după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale
persoanelor abilitate să efectueze plata, împreună cu amprenta ştampilei.
Compartimentul de buget are obligaţia de a prezenta unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică la care are
conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre.
b) Operaţiuni privind plata propriu- zisă
După verificarea condiţiilor mai sus menţionate, pe baza anexei 3 "Ordonanţarea de plată" şi a documentelor
justificative se intocmeşte şi se semnează documentul de plată.
În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată, serviciul fmanciar contabilitate,
suspendă sau respinge plata.
Respingerea la plată:
- în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilitaţile sunt insuficiente;
- când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată";
- când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii;
- când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonanţarea de plată şi nici autorizarea prevăzuta de lege.
Suspendarea plaţii:
- in cazul constatării unei erori în legătură cu plata.
Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă intr-o declaraţie scrisă care se trimite:
- ordonatorului de credite , spre informare şi
- persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.
Ordonatorul principal de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plaţilor.
5. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise în normele interne de
control financiar preventiv.
EVIDENŢA ANGAJAMENTELOR BUGETARE ŞI LEGALE
Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale este ţinută de Compartimentul Buget .
Evidenta angajamentelor bugetare şi legale este ţinută concomitent şi de persoana împuternicită să exercite controlul
financiar preventiv care va supraveghea organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii pe
linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.
Principalele atribuţii ale acestora privesc:
a) evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul
exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";
b) evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare";
c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente
bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
d) evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";
e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda naţională, la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii.
Cu diferenţele din reevaluare se majorează sau se diminuează, după caz, valoarea angajamentelor bugetare şi legale
din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale";
f) la finele anului, înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plăţilor efectuate în cursul
anului în contul angajamentelor legale încheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finanţarea bugetara privind anul
curent", 120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie
specială şi de redistribuire" etc.
Scopul organizării evidentei:
- angajamentelor bugetare este de a furniza informaţii in orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului
aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin comparaţie să
se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor;

- angajamentelor legale este de a furniza informaţii in orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului
aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de
ordonatorul de credite.
Procedura de inregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru
fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:
a) creditele bugetare disponibile;
b) angajamentele legale;
c) plăţile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat;
d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului;
e) datele necesare întocmirii "Situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit
modelului prezentat în anexa nr. 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr. 1792/2002, situaţie care
este parte componentă din structura "Situaţiilor financiare" trimestriale şi anuale ale instituţie.
Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insoţită de un raport explicativ privind toate
informaţiile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerciţiului bugetar.
Având in vedere ca valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare şi legale nu constituie
elemente patrimoniale, acestea se evidenţiază în contabilitate în conturi in afara bilanţului, utilizându-se metoda de
inregistrare în partida simplă; înregistrările se fac in debitul şi creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi
corespondente.
Conturile de ordine şi evidenţa utilizate în contabilitatea angajării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor se ţine cu ajutorul
conturilor de ordine şi evidenţă: 940 "Credite bugetare aprobate", 950 "Angajamente bugetare", 960 "Angajamente
legale".
Anexa nr. 8
REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI
COMUNEI TELIUCU INFERIOR www.comuna-teliucu-inferior.ro
Portalul este structurat pe mai multe meniuri şi submeniuri uşor accesibile de pe prima pagină a site-ului astfel:
1. CONDUCEREA PRIMĂRIEI
A. Primarul municipiului
- foto, apartenenţă politică
- curriculum vitae
- atribuţiile primarului conf. Legii nr. 215/2001/R/A
- declaraţiile de avere şi de interese
B. Viceprimarul comunei
- foto, apartenenţă politică
- curriculum vitae
- atribuţiile viceprimarului conf. Legii nr. 215/2001/R/A
- atribuţiile delegate conf. Dispoziţiei Primarului
- declaraţiile de avere şi de interese
C. Secretarul municipiului
- foto
- curriculum vitae
- atribuţiile secretarului conf. Legii 215/2001/R/A
- declaraţiile de avere şi de interese
2. CONSILIUL LOCAL
A. Membrii consiliului local
- foto
- curiculum vitae, apartenenţă politică
- declaraţiile de avere şi de interese
B. Atribuţiile consiliului local conf. Legii 215/2001/R/A
C. Regulamentul de funcţionare al consiliului local
D. Comisiile consiliului local
E. Hotărârile consiliului local
F. Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local
G. Proiectele de hotărâri în dezbatere

3. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TELIUCU INFERIOR
A. Organigrama
B. Compartimentele
- numele, pregătirea şi încadrarea personalului din fiecare birou sau compartiment
C. Regulamente şi dispoziţii
D. Bugetul comunei
- bugetele aprobate la începutul fiecărui an
- execuţiile bugetare anuale
E. Execuţia bugetară curentă
- rapoarte de execuţie bugetară lunară
F. Rapoarte de activitate lunare
- rapoartele de activitate lunare ale birourilor şi compartimentelor
G. Formulare
- formulare utilizate de cetăţeni
- accesarea lor directă pe site
H. Acte necesare
- lista actelor necesare pentru emiterea acordurilor, avizelor, autorizaţiilor, certificatelor, etc.
I. Contracte
- contractele de achiziţii publice,concesiuni,închirieri,vânzări, asocieri, etc. încheiate de autorităţile publice locale
J. Anunţuri de achiziţii publice
K. Anunţuri pentru ocupare posturi
L. Ştiri din activitatea curentă
- anunţul convocării şedinţelor consiliului local
- anunţuri de interes public care apar şi în presă
- anunţul, efectuarea şi adjudecarea licitaţiilor de achiziţie publică
- anunţul, organizarea şi rezultatul concursurilor de ocupare ale posturilor vacante
- demararea unor lucrări de importanţă deosebită
- finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii sau reparaţii, achiziţionarea unor bunuri sau servicii
- semnarea unor contracte de importanţă deosebită
- întâlniri ale conducerii Primăriei cu delegaţii din ţară sau din străinătate
- participarea conducerii sau a personalului Primăriei la conferinţe, seminarii, adunări generale, etc., în ţară sau în
străinătate
- participarea personalului Primăriei la cursuri de perfecţionare
- evenimente legate de relaţiile cu comune , oraşe înfrăţite sau de alte relaţii internaţionale ale comunei
- rapoarte ale activităţii comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei
- alte evenimente din activitatea curentă a Primăriei sau ale serviciilor subordonate
M. Lista documentelor produse sau gestionate în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior de interes public.
4. SERVICIILE PUBLICE
- cadrul legal de organizare şi funcţionare
- Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
- activităţi
5. RAPOARTE ANUALE
- rapoartele de activitate ale administraţiei publice locale
6. COMUNA NOASTRĂ
A. Repere geografice
B. Istorie
C. Date demografice
D. Cum ajungem ?
7. OAMENII NOŞTRI
A. Cetăţenii de onoare
B. Personalităţile trecutului
C. Contemporanii
8. VIAŢA CULTURALĂ
A. Muzee
B. Cămine culturale

C. Biblioteca comunală
D. Monumente istorice
E. Evenimente culturale
9. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
A. Activităţi educative
B. Învăţământ secundar inferior
C. Învăţământ preşcolar
10. ACTIVITATEA SOCIALĂ
A. Acţiuni sociale
B. Organizaţii sociale
11. SPORT
A. Evenimente sportive
B. Cluburi sportive
12. CARTEA DE OASPEŢI
Anexa nr.9
Regulament de funcţionare privind înregistrarea, circulaţia şi păstrarea actelor în cadrul
Primăriei comunei Teliucu Inferior
I. Organizarea activităţii de registratură
Art.1. Activitatea de registratură a Primăriei comunei Teliucu Inferior, respectiv înregistrarea, distribuirea şi
expedierea actelor şi documentelor şi al corespondenţei, precum şi evidenţa circulaţiei acestora în cadrul instituţiei, se
face de către Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură .
Art. 2 Activitatea de înregistrare se face , într-un Registru General, în ordinea cronologică a primirii sau expedierii
lor.
Registrul General cuprinde toate actele intrate, respectiv ieşite din instituţie, precum şi actele care sunt generate de
instituţie având regim de circulaţie intern şi pentru care există obligativitatea inregistrării. Fiecare act primit sau
întocmit de instituţie primeşte un număr de înregistrare.
Art.3 Răspunderea pentru buna funcţionare a programului informatic, precum şi pentru gestionarea bazei de date
create o are administratorul bazei de date. Pentru rezolvarea operativă a eventualelor disfuncţionalităţi el va fi susţinut
de Biroul Informatică şi Gestiune Reţea, care răspunde de arhivarea electronică, pe suport DVD, în 2 exemplare, a
datelor informatice anuale .
II. Primirea si inregistrarea actelor
Art. 5 Actele care se înregistrează în cadrul activităţii de registratură pot fi primite prin corespondenţe, prin curieri,
direct de la petiţionari, prin fax sau prin e-mail.
Art. 6 Programul informatic asigură înregistrarea imediată întrun registru general, a intrării sau ieşirii
corespondenţei, cu atribuirea unui număr de înregistrare unic imediat următor, cu data şi ora inregistrării .
Art. 7 (1) Corespondenţa primită sau expediată prin poştă, fax sau e-mail face obiectul activităţii Compartimentului
de Relaţii cu Publicul şi Registratură.
(2) Corespondenţa primită direct de la cetăţeni persoane fizice sau persoane juridice, precum şi cea predată direct
acestora, face obiectul de activitate al Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură, denumită în continuare
RP.
Art 8 Solicitările pentru eliberarea de autorizaţii, acorduri, avize, adeverinţe etc. care necesită anexarea de
documente, se vor înregistra de către operatorul RP, după verificarea existenţei tuturor actelor necesare. În scopul
rezolvării în termen legal al dosarelor depuse, nu vor fi admise dosare incomplete. La insistenţele petentului se pot
prelua şi seturi de acte incomplete cu menţionarea acestui fapt la rubrica de observaţii. În cazul primirii unor seturi de
acte incomplete şi nemenţionării la rubrica de observaţii a lipsurilor, răspunzător în cazul unor reclamaţii se face
operatorul RP.
Art. 9 Cererile şi alte documente prezentate personal la compartimentul RP se înregistrează pe loc, petentul urmând
să primească un bon pe care sunt înscrise : numărul de înregistarare, data şi ora depunerii, persoana care a preluat
documentele, termenul maxim de rezolvare.

Art. 10 Pe fiecare document primit se aplică în colţul din dreapta sus parafa de înregistrare. În cazul în care
solicitarea depusă se compune dintr-un dosar cu mai multe file, parafa se aplică doar pe primul document. Se
menţionează şi numărul de file depuse. Dacă numarul de file depăşeşte numarul de 20, se menţionează: " peste 20 de
file ".
Art. 11 Actele adresate greşit se înregistrează şi se expediază în termen de 5 zile instituţiei sau organului competent,
comunicându-se acest lucru emitentului, respectiv petiţionarului.
Art. 12 Petiţiile anonime, respectiv fără adresa expeditorului se înregistrează, însă sunt clasate conform legii.
Art. 13 Pe Registrul General se va scrie intervalul cu numerele de înregistrare conţinute, anul, luna şi numărul
volumului. Numărul volumului se numerotează de la 1 la numărul total de dosare pe anul respectiv, în ordine
cronologică.
Art. 14 Dispoziţiile primarului se numerotează pe ani calendaristici, în ordine cronologică şi se înregistrează în
registru separat. Înregistrarea în format electronic a dispoziţiilor Primarului este obligatorie.
Art. 15 Se pot constitui registre separate pentru diverse documente de acelaşi tip în funcţie de necesităţi, cu condiţia
ca toate documentele să fie înregistrate şi în Registrul General.
III. Repartizarea, predarea, rezolvarea şi expedierea documentelor
Art. 16 Repartizarea actelor se face zilnic. Dreptul de repartizare a actelor intrate în instituţie o au după caz: Primarul
sau Viceprimarul , Secretarul, precum şi operatorul RP după caz .
Art. 17 Fiecare compartiment are un indicativ conform nomenclatorului -indicator anexat sau prin iniţiale.
Repartizarea actelor se face scriindu-se în coltul din dreapta sus, indicativul sau iniţialele compartimentului de
activitate.
Art. 18 Corespondenţa înregistrată cu rezoluţia Primarului sau a Viceprimarului , respectiv a secretarului, este reluată
de registratură şi predată compartimentelor de specialitate indicate în rezolutie.
Art. 19 Din dispoziţia celor ce repartizează corespondenţa, anumite categorii de acte pot fi trimise direct
compartimentelor de specialitate. Lista actelor ce se repartizează direct compartimentelor de specialitate de către
operatorii RP se poate actualiza periodic prin dispoziţia primarului.
Art. 20 După efectuarea operaţiunilor de mai sus Compartimentul de Relaţii cu Publicul şi Registratură predă
corespondenţa pentru lucru compartimentelor din cadrul instituţiei.
Art 21 Corespondenţa transmisă greşit compartimentelor, se restituie pe calea inversă .
Art. 22 Actele a căror rezolvare necesită consultarea sau colaborarea mai multor compartimente, vor fi soluţionate
prin contactul direct între angajaţii de specialitate ai acestora.
Art. 23 Funcţionarul din cadrul compartimentului căruia i s-a incredinţat sarcina primirii corespondenţei este obligat
să verifice înainte de a semna de primire, exactitatea numerelor de înregistrare ale actelor şi anexele care le însoţesc.
Funcţionarului căruia i s-a încredinţat de către şeful compartimentului rezolvarea lucrărilor se va ocupa şi de
expedierea, clasarea şi păstrarea actelor, până la predarea lor în arhivă.
Art. 24 Toate actele care privesc aceeaşi problemă se conexează la primul act inregistrat. Actele anexate se introduc
în ordine cronologică într-o coală de conexare, pe care se notează numerele şi datele de înregistrare ale actelor ce le
cuprinde. Actele conexate nu pot fi scoase din coala de conexare pentru a fi consultate în mod izolat. Numărul de
înregistrare al primului act din coala de conexare este numărul de bază, care determină locul de arhivare a întregii
lucrări.
Art. 25 În cazul pierderii fizice a unui document, Secretarul comunei Teliucu Inferior va lua măsurile necesare
reconstituirii lui. Actul reconstituit poartă numărul de înregistrare al actului pierdut şi se vizează de Secretarul
comunei Teliucu Inferior . Cei vinovaţi de pierderea unor documente sunt pasibili de sancţiuni după caz, disciplinare
sau penale.
Art. 26 Expedierea actelor prin poştă se face de către registratură, actele respective având un număr
de ieşire .
Art. 27 După semnarea corespondenţei de către persoanele competente, acesta se predă de către funcţionarul
desemnat să rezolve şi expedieze lucrarea, la compartimentul RP, dacă actele se expediază prin poştă sau dacă se
predau personal petenţilor . Obligaţia punerii actelor expediabile prin poştă în plicuri adresate şi închiderea plicurilor
revine compartimentelor care solicită expedierea.
Art. 28 Pentru actele expediate prin poştă de către registratură se aplică parafa cu data expedierii. Copia actului
expediat se inapoiază compartimentului, respectiv angajatului care l-a întocmit, care-l păstrează până la soluţionarea
definitivă şi clasarea întregii lucrări.
Art.29 În cazul în care actele rezolvate se predau personal petentului prin compartimentul RP, operatorul în cauză se
va îngriji ca petentul să se legitimeze şi să semneze de primire. În cazul în care actele se ridică de persoane

împuternicite, pe lângă semnătura de primire se va ataşa procura notarială de reprezentare sau delegaţia specială dată
de conducătorul persoanei juridice în cauză.
Art. 30 După rezolvarea şi expedierea răspunsului, compartimentul clasează actele în dosare, pe probleme, şi predă
spre arhivare în anul calendaristic următor.
Art. 31 La Registratură, corespondenţa se sortează pe destinatari, după care se verifică dacă pe plicuri este trecut
numărul, respectiv numerele de înregistrare (în cazul mai multor acte) numele destinatarului şi adresa completă.
Denumirea instituţiilor, organizaţiilor, agenţilor economici etc., se va scrie complet şi nu prin iniţiale. Pentru
destinatarii din comună , expedierea se poate face şi prin curier completându-se un borderou de expediţie, care va
purta semnătura persoanei căreia i s-au predat documentele. Expedierea prin poştă se va face pe baza unui borderou
de expediţie prin poşta care va purta ştampila oficiului poştal unde s-au dus documentele.
Art. 32 Fluxul privind circulaţia unui document este considerat încheiat când au fost executaţi toţi paşii necesari
rezolvării (favorabile sau nefavorabile) documentului, inclusiv expedierea lui.
Art. 33 Informaţiile de interes public care se dau în forma scrisă, prin fax sau prin e-mail, ca răspuns la o solicitare
conform legii 544/2001, indiferent de persoana care repartizează spre rezolvare actul în cauză, trebuie obligatoriu
canalizate şi spre Compartimentul Relatii cu Publicul şi Registratură, care personal sau prin delegare competentă,
înregistrează actele respective într-un registru special , având obligaţia întocmirii raportului anual cerut de
legea mai sus amintită, privind accesul la informaţiile de interes public.
Anexa nr. 10
Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public
(1) Procedura Gestionării şi Comunicării Informaţiilor de Interes Public stabileşte modul de asigurare a accesului la
informaţiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
(2) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei
Legi 544/2001, informaţiile de interes public.
(3) Instituţia este obligată să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris
sau verbal.
(4) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât sa permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes
public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
(5) Instituţia are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau,
după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea
informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(6) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea
petiţiilor.
(7) Solicitarea se depune la Compartimentul Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură.
(8) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul Compartimentului Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură
au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe
loc informaţiile solicitate.
(9) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris
informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege.
(10) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de
regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore de către Cabinetul Primarului .
(11) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau
instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.
(12) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia
autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele
prevăzute de lege.

(13) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, cu acordul conducătorului
instituţiei.
(14) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile
informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale
României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului
concurentei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se
dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma
anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil
ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
(15) Instituţia are obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la
cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(16) În cadrul conferinţelor de presă instituţia are obligaţia să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
(17) Instituţia are obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă.
(18) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(19) Instituţia poate refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care
impiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul
ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(20) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunica în scris şi nu afectează dreptul
organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
(21) Instituţia are obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau
oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(22) Instituţia nu poate interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate
de acestea.
(23) Pentru a asigura informarea eficientă şi corectă a cetăţenilor care se adreasează instituţiei, toate compartimentele
instituţiei vor furniza Compartimentului de Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură informaţiile de interes public din
cadrul compartimentului, imediat după producerea lor sau periodic, de la caz la caz, compartiment care răspunde de
publicarea lor prin afişare şi/sau prin publicare în presa locală şi de organizarea dezbaterii publice, de la caz la caz.
(24) Pentru aplicarea procedurii este responsabil fiecare şef de compartiment.
(25) Aceste informaţii vor fi comunicate şi Compartimentului Informatică şi Gestiune Reţea în vederea
publicării/actualizării pe pagina web a comunei .
(26) Hotărârile consiliului local cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică prin grija Secretarului comunei
prin afisare pe site-ul instituţiei, publicare in presa locală şi afişare la sediul instituţiei.
(27) Documentele produse sau gestionate în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior , de interes public, sunt în
principal următoarele:
• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului local şi a Primăriei comunei Teliucu
Inferior;
• Componenţa Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
• Hotărârile Consiliului local al comunei Teliucu Inferior;
• Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice;
• Coordonatele de contact şi programul de funcţionare al Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
• Programul de audienţe şi de relaţii cu publicul;
• Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali, Primar, Viceprimar,
• Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului comunei Teliucu Inferior ;
• Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Teliucu Inferior;

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Teliucu Inferior ; balanţa şi bilanţul contabil; execuţia bugetară anuală;
• Programele anuale ale lucrărilor de investiţii, de servicii publice şi întreţinerea domeniului public al comunei
Teliucu Inferior ;
• Lista cu Certificatele de Urbanism şi Autorizaţiile de Construire/Desfiinţare;
• Planul Urbanistic General al comunei Teliucu Inferior; Planurile Urbanistice Zonale şi de Detaliu;
• Impozitele şi taxele locale; zonarea teritorială a comunei Teliucu Inferior pentru plata impozitelor şi taxelor locale;
• Lista cuprinzând asociaţiile de proprietari din comunei Teliucu Inferior şi administratorii de asociaţii de proprietari
atestaţi de Primaria comunei Teliucu Inferior
• Contractele de achiziţie publică;
• Adeverinţele de notare şi de radiere a construcţiei;
• Certificatele de nomenclatură stradală;
• Adeverinţele de atribuire a terenurilor în baza Legii nr 18/1991;
• Licenţele pentru taximetrie;
• Certificatele de atestare fiscală;
• Autorizaţiile de funţionare pentru firme;
• Inştiinţările de plată, somaţii de plată, titluri executorii;
• Certificatele de producător agricol;
• Adeverinţele privind evidenţa proprietăţii (terenuri, animale) înscrise în Registrul Agricol;
• Adeverinţele de schimare a categoriei de folosinţă a terenului;
• Procesele verbale de contravenţie;
• Orice alte documente solicitate de orice persoană fizică sau juridică interesată, dacă ele nu sunt clasificate, nu au
caracter secret şi nu sunt documente care oferă informaţii cu privire la date personale
Anexa nr. 11
Pocedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la
procesul de luare a deciziilor
(1) Pocedura privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborarea a actelor normative şi la procesul de
luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, stabileşte modul
de întocmire şi publicitate a documentelor şi organizarea dezbaterilor privind participarea cetăţenilor în procesul de
luare a deciziilor,
(2) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative instituţia are obligaţia să publice un anunţ
referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l
transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. precum şi tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru
primirea acestor informaţii.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de
zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare în şedinţa Consiliului Local.
Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ.
(4) Anunţul va stabili o perioadă de cel putin 10 zile pentru primirea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor
cu privire la proiectul de act normativ.
(5) Compartimentul Relaţii cu Cetăţenii şi Regitratură este şi responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, care
primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) La dezbatere participă conducerea Primăriei, consilierii locali, şeful compartimentului direct interesat, şeful
Compartimentului Relaţii cu Cetăţenii şi Registratură, specialişti, cetăţenii interesaţi, etc.
Procesul verbal al dezbaterii se asigură de către compartimentul care a elaborat proiectul, se înregistrează, arhivează
şi se comunică Compartimentului Relatii cu Publicul, Registratură şi compartimentului care a initiat dezbaterea
publică..
(7) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţii publice locale cu propunerile şi
observaţiile formulate în cadrul dezbaterii.
(8) Hotărârile de consiliul local care au fost supuse dezbaterii publice vor fi comunicate din oficiu Compartimentului
Relaţii cu Cetăţenii şi Regisratură..

(9) Instituţia are obligaţia să întocmească şi să publice prin grija Compartimentului de Relaţii un raport anual privind
transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
c) numărul participanţilor la şedinţele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei
legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
(10) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu
într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publica.
Anexa nr. 12
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Capitolul I Dispoziţii generale
Apărarea împotriva efectelor dezastrelor reprezintă o activitate de interes naţional prin dimensiunea
urmărilor negative ce pot produce în plan economic, social şi de mediu.
În sensul prezentului regulament, prin apărarea împotriva efectelor dezastrelor se înţelege:
• măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţie, luate înainte de declanşarea fenomenelor cauzale;
• măsuri operative de intervenţie luate după producerea dezastrului pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestuia;
• măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.
� Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul acţiunilor şi măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie
imediată, precum şi de recuperare şi reabilitare, necesare limitării efectelor unui dezastru care poate genera consecinţe
negative asupra desfăşurării normale a activităţii social-economice, mediului natural şi construcţiilor.
� În sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unui dezastru sunt:
• populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
• construcţiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi social culturale, capacităţi productive (fabrici, platforme
industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, etc.);
• căile de comunicaţii rutiere ;
• reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, baraje şi alte lucrări hidrotehnice;
• surse şi sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de tratare şi epurare;
• reţele de telecomunicaţii şi altele asemenea;
• mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri dispuse pe versanţi sau având caracteristici defavorabile, intravilanul
localităţii şi altele;
• activităţi social economice.
� Se constituie formaţiunea de voluntari pentru intervenţie în situaţii de urgenţe, subordonat Consiliului Local,
coordonat şi condus operativ de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă constituit prin Dispoziţia primarului nr. /
…………….)
� Scopul constituirii
� Intervenţia în localitatea (şi în zonele învecinate) ca urmare a situaţiilor create de dezastre, pentru activităţi de
salvare, sprijinirea forţelor care intervin (pompieri, ambulanţă), aplicarea hotărârilor Comitetului comunal pentru
Situaţii de Urgenţă (CCSU), privind limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea acţiunilor de intervenţie, asigurarea
logistică a populaţiei din zonele afectate.
CAPITOLUL 2 Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar
I. – şeful serviciului voluntar – profesionist în domeniu;
II. - compartiment (specializat pentru prevenire) :
- viceprimar;
- membrii SVSU angajaţi cu contract;
- directorii de şcoli, grădiniţe, instituţii de cultură,culte;
- arhitectul şef ;

- şefii instituţiilor subordonaţi primăriei;
- şefi (directori, manageri ai unor societăţi comerciale de pe raza de responsabilitate;
- şef compartiment urbanism (proiectări, etc.);
Atribuţia principală a acestui compartiment este de a desfăşura activităţi de îndrumare şi control pentru prevenirea
riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă.
III. Formaţie de intervenţie la motopompă de stins incendiu de la
1. Şef grupă:
2. Servant 1 (ajutor şef grupă):
3. Servant 2:
4. Servant 3:
5. Servant 4:
6. Mecanic:
7. Mecanic:
8. Mecanic:
9. Mecanic:
NOTĂ: Pentru funcţia de mecanic (4) se încadrează personal angajat (art. 12, alin. 1-3 din Ordinul Ministrului
Administraţiei şi Internelor nr. 718 din 30.06.2005.
Echipe specializate:
1. Echipa de transmisiuni alarmare (1+5 persoane):
- specialişti în domeniul radiocomunicaţiilor;
- electricieni.
2. Echipa de cercetare – căutare (1+5 persoane):
- persoane care cunosc foarte bine teritoriul comunei şi care eventual au făcut armata la cercetaşi.
3. Echipa deblocare –salvare (1+6 persoane):
- personal de la ……
4. Echipa sanitar- veterinară (2+4 persoane):
- medic (asistent) uman;
- medic (asistent)veterinar;
- 4 brancardieri.
5. Echipa de evacuare (1+5 persoane):
- şefi ai locurilor care se propun pentru a fi cazată populaţia evacuată.
6. Echipa de protecţie NBC (1+5 persoane):
- oameni care au noţiuni legate de chimie sau care au făcut armata la trupe chimice.
7. Echipa de suport logistic (1+5 persoane):
- personal care ştie să se ocupe de logistica acţiunilor.
8. Atelier de reparaţii şi întreţinere: (1+5 persoane):
- personal de la ………..
Atribuţiile serviciului voluntar:
• prevenirea şi stingerea incendiilor;
• căutarea, salvarea victimelor prinse sub dărâmături, acordarea primului ajutor şi evacuarea acestora la punctul de
aducere a răniţilor;
• căutarea, salvarea persoanelor dispărute sau rămase izolate ca urmare a producerii unor accidente sau fenomene
meteorologice periculoase;
• salvarea persoanelor din zonele contaminate chimic, radioactiv sau biologic, limitarea efectelor acordurilor în care
au fost implicate astfel de substanţe;
• salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor majore pe căile de comunicaţii rutiere şi feroviare, a accidentelor
aviatice, exploziilor sau avariilor tehnologice;
• salvarea victimelor rezultate în urma unor atacuri teroriste, inclusiv în cazul folosirii unor arme neconvenţionale;
• organizarea, izolarea şi deservirea unor tabere pentru primirea persoanelor evacuate din zonele afectate de dezastre;
• participarea la înlăturarea efectelor provocate de dezastre: deblocarea căilor de acces, scoaterea apei, tăierea
arborilor doborâţi de furtuni, etc.;
• participarea la asigurarea iluminatului la locurile de intervenţie;
• participarea la asigurarea cu provizii şi apă potabilă a populaţiei din zonele calamitate;
• participarea la evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi a animalelor din zonele calamitate.

• Serviciul se va constitui din voluntari, pe baza consimţământului liber exprimat. Încadrarea se executată de către
Consiliul local în urma verificărilor efectuate, funcţie de aptitudinile specifice necesare misiunilor ce le-ar putea
îndeplini pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare.
• Condiţii minime:
- vârsta între 18-50 ani;
- domiciliul stabil în localitate;
- apţi din punct de vedere medical (fizic şi psihic);
- fără cazier;
- pregătire în domeniul solicitat (calificare, atestat).
Personalul cooptat în cadrul formaţiunilor va semna un contract de voluntariat pe durată determinată de minimum 1
an de zile.
Pentru fiecare specialitate prevăzută în organigramă se recrutează 2 –3 voluntari, cei care nu vor fi încadraţi vor
constitui rezerva de personal a formaţiunii şi vor desfăşura activităţi pregătitoare în comun cu ceilalţi, fiind în măsură
în orice moment să participe la acţiuni de intervenţie.
Atribuţiile compartimentului specializat de prevenire:
Atribuţiile de prevenire reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice,
precum şi de acţiune specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului,
bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu prin mijloace şi măsuri specifice.
Formele prin care se execută activităţile de prevenire sunt: reglementarea prin Hotărâri ale Consiliului local, controlul
şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi
sancţionarea încălcărilor procedurilor legale.
Atribuţii:
• verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
• verificarea şi organizarea activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri pe timpul
exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
• întocmirea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite
acceptabile, stabilindu-se, după caz, măsuri în condiţiile legii;
• controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare
de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de
urgenţă;
• înştiinţarea factorilor responsabili în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului
identificat în domeniul respectiv;
• îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciului voluntar şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
• informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
• soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific;
• informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării şi modul de comportare
în situaţii de urgenţă.
Atribuţiile formaţiilor de intervenţie
Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor
de urgenţă.
Formaţia de intervenţie are în compunere minimum un echipaj/o grupă de intervenţie şi 2 – 4 echipe specializate.
1. Atribuţiunile echipajelor/grupelor de intervenţie
Echipajele/grupele de intervenţie specializate se organizează în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în
raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor.
2. Atribuţiile echipelor specializate
Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe
următoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-căutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar,
evacuare, protecţie NBC, suport logistic.
a. Atribuţiile echipei de transmisiuni alarmare
• Întreţine şi menţine în perfectă stare de funcţionare aparatura radio;
• Menţine ordinea şi disciplina în încăperile unde este dispusă aparatura de comunicaţii

• Participă la desfăşurarea programului de pregătire pentru intervenţie;
• Participă la pregătirea de specialitate
• Urmăreşte zilnic respectarea regulilor de lucru la aparatura de comunicaţii
• Participă periodic la antrenamentele de înştiinţare-alarmare
• Participă la remedierea deranjamentelor care apar la tehnica de comunicaţii.
• Execută verificarea şi întreţinerea zilnică a aparaturii cu care lucrează ;
• Respectă normele şi regulile de protecţia muncii la aparatura care este sub tensiune şi ia măsuri de respectare a
acestora şi de către cei care folosesc aparatura de comunicaţii;
• Îndeplineşte şi alte sarcini pe care le stabileşte şeful de serviciu .
• Întocmeşte rapoarte pe linia activităţii sale şi le înaintează şefului de serviciu .
b. Atribuţiile echipei de cercetare – căutare
• Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii specifice,
• Studierea zonelor de risc de pe teritoriul de competenţă, a căilor de acces şi de evacuare în situaţii de urgenţă,
• Întocmirea schemelor cu traseele de cercetare,
• Recunoaşterea punctelor periculoase la obiectivele de pe teritoriul de competenţă,
• Cunoaşterea modului de folosire a mijloacelor de protecţie individuală,
• Completarea jurnalului de observare
c. Atribuţiile echipei sanitare şi sanitar - veterinare .
• sprijină organele medico- sanitare în activitatea de ocrotire a sănătăţii populaţiei ;
• acordă primul ajutor în caz de accidente şi situaţii de dezastre ;
• desfăşoară activităţi de pregătire a populaţiei pe linie sanitară ;
• participă la şedinţe practic – aplicative pe teme diferite ;
• menţine un climat bun în cadrul grupei pentru a acţiona în condiţii optime la solicitări;
• mânuieşte cu profesionalism instrumentarul şi materialele cu care lucrează ;
• mobilizează populaţia la controalele medicale preventive sau periodice , la vaccinări şi controale profilactice ;
• acţionează pentru prevenirea şi combaterea bolilor infecto - contagioase ;
• urmăreşte respectarea regulilor de igienă în gospodării , unităţi de alimentaţie şi colectivităţi de oameni şi animale ;
• îndrumă bolnavi la unităţile sanitare cele mai apropiate ;
• participă la acţiunile de salubrizare a centrelor populate şi a locuinţelor ;
• difuzează materiale propagandistice în acest scop mobilizând populaţia la diferite acţiuni educativ sanitare .
d. Atribuţiunile echipei de deblocare-salvare.
o Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei pe baza unei concepţii unitare,
o Cunoaşterea în detaliu a urmărilor provocate de dezastre şi măsurile de protecţie în astfel de situaţii,
o Stabilirea urgenţelor şi intervenţiei oportune pentru salvarea victimelor,
o sprijinirea construcţiilor care prezintă pericol de prăbuşire
o construcţia de tunele orizontale şi puţuri verticale pentru salvarea oamenilor şi adăposturile blocate şi de sub
dărâmăturile clădirilor distruse sau avariate ;
o deblocarea cãilor importante de acces
o asigurarea cu aer, apã şi medicamente a oamenilor surprinşi sub dărâmături sau adăposturi blocate
o localizarea avariilor la reţelele de apã , gaze , electricitate , aburi şi aer comprimat ;
o asanarea teritoriului raioanelor de distrugeri
o participarea la refacerea capacităţilor de producţie
o Să acţioneze la avariile periculoase cu forţe specializate asigurând măsuri desiguranţă,
o Să concentreze forţele şi mijloacele în zonele de distrugeri şi pierderi umane mari,
o Să cunoască mijloacele existente pe teritoriul de competenţă ce pot fi folosite în acţiunile de intervenţie
o Asigurarea cooperării cu celelalte forţe de intervenţie,
• Atribuţiile echipei de evacuare
• Cunoaşterea zonelor sigure de evacuare în funcţie de tipul de dezastru produs,
• Asigurarea evacuării populaţiei , animalelor şi bunurilor materiale în timp util,
• Amenajarea spaţiilor de cazare pentru asigurarea condiţiilor minime de trai,
• Asigurarea în cooperare a condiţiilor de igienă colectivă,
f. Atribuţiile echipei de protecţie NBC
• execută cu responsabilitate toate ordinele primite în timpul stabilit ;

• să cunoască aparatele şi materialele pe care le foloseşte şi să le menţină în perfectă stare de funcţionare;
• să se organizeze uşor în teren , să mânuiască cu pricepere materialele pe care le are în primire ;
• să cunoască caracteristicile de luptă a armelor de nimicire în masă şi a mijloacelor de întrebuinţare a acestora ;
• să cunoască marcajele de pe muniţia chimică , incendiară şi a celei încărcate cu mijloace biologice ;
• să cunoască procedeele pentru determinarea unor parametri ai exploziei nucleare precum şi a direcţiilor de deplasare
a norului radioactiv şi a norului contaminat chimic;
• să determine cu precizie nivelurile de radiaţie , gradul de contaminare şi tipul substanţelor toxice de luptă şi să ia
diferite probe din terenul şi apa contaminate , de pe tehnica de luptă şi materiale ;
• să cunoască modul de executare a cercetării meteorologice ;
• să cunoască modul de executare a decontaminării, aparatelor şi materialelor pe care le foloseşte şi să respecte
măsurile de securitate pe timpul desfăşurării acesteia;
• participă la acţiunile de decontaminare a terenului , clădirilor , echipamentului , mijloacelor de transport, utilajelor şi
instalaţiilor pentru asigurarea intervenţiei formaţiunilor de salvare şi prim ajutor
g Atribuţiile formaţiunii de suport logistic
• Asigurarea completării dotării formaţiunilor de intervenţie,
• Asigurarea cu alimente şi hrană a formaţiunilor de intervenţie,
• Asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă,
• Asigurarea mijloacelor de transport răniţi ,
• Asigurarea aprovizionării formaţiunilor de intervenţie
Atribuţiile atelierului
Atelierul de reparaţii şi întreţinere este compartimentul tehnic destinat întreţinerii şi executării lucrărilor de reparaţii
curente la mijloacele tehnice din dotare.
CAPITOLUL III Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar
1. Atribuţiile şefului de serviciu
• studiază actele normative care reglementează activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi asigură
aplicarea acestora pe teritoriul localităţii;
• studiază pericolele (riscurile) existente pe teritoriul de competenţă şi propune măsurile specifice de limitare a
acestora ;
• indeplineşte întocmai şi la timp sarcinile profesionale dispuse pe plan local de primar
• acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor unitaţilor locale, patronilor şi cetăţenilor;
• îndrumă şi controlează activitatea personalului din compartimentul de prevenire, formaţiei de intervenţie, salvare şi
prim ajutor, acordând sprijin la întocmirea şi pregătirea programului de instruire a acesteia;
• intocmeşte programele de pregătire profesională pentru formaţiile de intervenţie din subordine
• desfasoară activităţi de informare publică;
• urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv - educative
şi de informare publică privind modul de comportare la dezastre, organizând şi participând la astfel de activităţi;
• participă la acţiunile de intervenţie ca urmare a dezastrelor produse în localitate . precum şi la cercetarea acestora şi
a altor evenimente, trage concluzii şi învăţăminte din analiza acestora;
• participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în localitate , precum şi la cercetarea acestora şi a altor
evenimente urmate de incendii precum şi la analiza acestora ;
• asigură activitatea de dotare cu mijloace de p.s.i. necesare ;
• participă la analiza activităţii de p.s.i., făcând propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei
activităţi ;
• aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi a competenţelor stabilite, recompense sau
sancţiuni pe linia p.s.i.
2. Atribuţiile şefului de compartiment-specialistul de prevenire
• verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
pe teritoriul de responsabilitate
• verificarea organizării activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri pe timpul exploatării
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
• verificarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite
acceptabile, stabilindu-se, după caz, măsuri în condiţiile legii;
• controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

• coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare
de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de
urgenţă;
• înştiinţarea autorităţilor responsabile în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului
identificat în domeniul respectiv;
• îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
• informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
• execută pe baza planificării aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire şi atenţionarea cetăţenilor asupra unor
măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau
când se înregistrează vânturi puternice;
• supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători
tradiţionale şi altele urmărindu-se :
• supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
• asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
• interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;
• evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
• menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
• verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări de prevenire şi
stingere a incendiilor;
• anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;
• efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participante la aceasta.
3. Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie
• se subordonează şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta
• răspund de îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin formaţiei de instruirea acesteia şi ridicarea continua a capacităţii
ei de acţiune, de menţinerea unei discipline ferme în rândul voluntarilor;
• organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a formaţiei, întocmind în acest scop programul lunar, şi
urmăreşte executarea lui întocmai, de întreg personalului formaţiei şi echipelor, executa instruirea metodica a şefilor
de echipe.
• participă la convocările de instruire, consfătuiri şi schimburi de experienţă organizate de ISUJ Hunedoara .
• organizează activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desfăşoară formaţia de intervenţie;
• controlează modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a mãsurilor de protecţie civilã,
precum şi de dotare pe teritoriul localităţii şi sectorului de competentã şi acţionează operativ pentru înlăturarea
oricăror încălcări
• in cazul apariţiei unor stări de pericol , raportează imediat conducerii şi stabileşte împreună cu conducătorii locurilor
de munca, masurile necesare ce se impun ;
• organizează intervenţia formaţiilor pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;
• întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor din compartimentul de prevenire, documente operative privind intervenţia
pentru prevenirea şi înlăturarea dezastrelor ;
• organizează zilnic intervenţia formaţiei pe schimburi (ture de serviciu) şi urmăreşte încadrarea completa a grupelor;
• pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi noapte, atât
cu forte şi mijloace proprii cat şi în cooperare cu formaţiile vecine ;
• controlează şi ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi substanţele chimice din
dotarea formaţiei, precum şi instalaţiile de alarmare şi stingere din unitate sa fie în permanenta stare de funcţionare ;
• organizează înştiinţarea şi alarmarea în caz de producere a dezastrelor către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al JudeţuluiHunedoara ;
• conduce formaţiunile în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale
situaţiilor de urgenţã;
• mobilizează personalul formaţiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice;
• întocmeşte şi actualizează documentele operative ale formaţiilor, asigură păstrarea şi întreţinerea corespunzătoare a
bunurilor din înzestrarea acesteia, precum şi a sediului, asigura
ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului formaţiunilor.
• mobilizează personalul formaţiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice.
• Atribuţiile şefului echipajului/grupei de intervenţie
• executã pe baza planificării aprobate controale tehnice de prevenire şi atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri
preventive specifice în zonele unde se manifestã riscuri de producere a dezastrelor .

• supravegherea unor activităţi cu public numeros de natura religioasă, cultural-sportivă sau distractiva, sărbători
tradiţionale şi altele urmărindu-se :
• supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
• asigurarea cailor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
• interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase; evitarea formarii de aglomerări de persoane în anumite
zone;
• menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
• verificarea asigurării utilajului mobil de stingere specific şi a stării de funcţionare, a celorlalte dotări de prevenire şi
stingere a incendiilor; anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat;
• efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participate la aceasta.
4. Atribuţiile şefului echipei specializate
• participă la toate activităţile de pregătire de specialitate organizate cu formaţiunile de intervenţie ;
• coordonează activităţile echipelor pe care le conduc , urmărind respectarea algoritmilor de intervenţie de către
subordonaţi
• respectă întocmai programul zilnic de activităţi, regulamentul de ordine interioară şi disciplina muncii;
• participă efectiv la acţiunile, de salvare a persoanelor şi bunurilor, precum şi de înlăturare a urmărilor situaţiilor de
urgenţã;
• îndeplineşte, la timp, alte sarcini stabilite de şefii de formaţiuni.
5. Atribuţiile mecanicului de utilaj
• execută la timp întreţinerile, reviziile şi verificările prevăzute de normele în vigoare şi instrucţiunile tehnice, ţine
evidenţa acestor operaţiuni, precum şi a exploatării mijloacelor tehnice pe care le deserveşte ;
• actionează la stingerea incendiilor şi în cazul altor intervenţii ordonate, folosind cât mai judicios mijloacele tehnice
şi substanţele, respectă instrucţiunile de exploatare a tehnicii, precum şi normele de circulaţie pe drumurile publice ;
• execută repunerea operativă în stare de funcţionare la întreaga capacitate, a mijloacelor tehnice de stingere utilizate
la incendii sau în alte acţiuni;
• se preocupă de cunoaşterea temeinică a raionului de intervenţie atribuit formaţiei (căi de acces, surse de apă şi locuri
de amplasare a tehnicii);
• nu părăseşte locul de muncă decât după soirea la sediul formaţiei şi luarea în primire a mijloacelor tehnice de către
şoferul care urmează să-1 înlocuiască;
• îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile formaţiei, stabilite de şeful acesteia, dintre care supravegherea
staşiei de avertizare (dispecerat, post telefonic).
7. Atribuţiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipelor specializate
• execută pe baza planificării aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire şi atenţionarea cetăţenilor asupra unor
măsuri preventive specifice în zonele unde se manifestã riscuri de producere a dezastrelor .
• supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători
tradiţionale şi altele urmărindu-se;
� supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;
� asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;
� interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase;
� evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
� menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
� verificarea asigurării utilajului mobil de stingere specifice şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări de prevenire
şi stingere a incendiilor; anunţarea cu maxima operativitate a oricărui incendiu observat;
� efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participante la aceasta.
8. Servantul pompieri :
Are următoarele atribuţii :
• participă la toate activitatile de pregatire de specialitate organizate cu formatia ;
• execută lucrările de întreţinere ale utilajelor şi accesoriilor de stingere a incendiilor pe care le deserveste, precum şi
întreţinerea echipamentului de protecţie din dotare ;
• respectă întocmai programul zilnic de activitate, regulamentul de ordine interioară şi disciplina muncii ;
• participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi bunurilor, precum şi de înlăturare a
urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor ;
• îndeplineste, la timp, alte sarcini stabilite de şeful de formaţie.
9. Atribuţiile membrilor compartimentului /specialistului de prevenire

• verifică respectarea normelor, normativelor şi altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie
împotriva incendiilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
• verifică modul de întreţinere şi funcţionare a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor şi mijloacelor p.s.i.,
precum şi cunoaşterea modului de utilizarea a acestora de către personalul încadrat în muncă şi cetăţeni ;
• desfăşoară activităţi de informare publică
• propune măsuri tehnico-organizatorice de îmbunătăţire a protecţiei împotriva incendiilor la nivelul localităţii cu
accent pe punctele vitale şi la locurile de muncă cu risc ridicat de incendiu;
• participă pe baza de grafic la şedinţele de pregătire a membrilor formaţiei de intervenţie din unitate şi alte activităţi
desfăşurate de acestea (controale, verificări, instructaje, etc.) ;
• acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor unităţilor locale, patronilor şi cetăţenilor
• informează permanent şeful serviciului voluntar despre situaţiile negative constatate cu ocazia controalelor şi care
nu au putut fi rezolvate pe loc, precum şi ce măsuri au luat în acest sens.
• informează personalul formaţiei de intervenţie în legătură cu starea surselor de apă, căile de acces şi alte aspecte
specifice.
Activităţile de prevenire desfăşurate de personalul de prevenire se finalizează prin întocmirea unor note de activitate
în care fiecare participant menţionează de regulă: locurile în care s-a desfăşurat activitatea, aspectele constatate,
măsurile luate iar notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se păstrează la sediul primăriei într-un dosar
special constituit, pentru situaţiile deosebite constatate primarul va dispune măsurile care se impun pentru
înlăturarea acestora.
Serviciul de voluntari din localitate va interveni prompt şi cu toate mijloacele din dotare în caz, de inundaţii alunecări
de teren, accidente majore pe cãile de comunicaţii în care sunt implicate substanţe periculoase, cutremure de pământ
sau alte situaţii de dezastre posibile conform planului de analizã şi acoperire a riscurilor pe tipuri de dezastre. În acest
sens execută următoarele activităţi:
• verificã respectarea normelor, normativelor şi altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie
civilã şi împotriva incendiilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
• verifică modul de întreţinere şi funcţionare a utilajelor, aparatelor şi mijloacelor din dotare, precum şi cunoaşterea
modului de utilizarea a acestora de către personalul încadrat în muncă şi cetăţeni ;
• desfăşoară activităţi de informare publică;
• propune măsuri tehnico-organizatorice de îmbunătăţire a protecţiei împotriva producerii dezastrelor de orice fel la
nivelul localităţii;
• participă pe baza de grafic la şedinţele de pregătire a membrilor formaţiunilor de intervenţie din cadru serviciului şi
alte activităţi desfăşurate de acestea (controale, verificări, instructaje, etc.);
• acordă asistenţă tehnică de specialitate pe linia situaţiilor de urgenţã;
• îl informează permanent pe şeful serviciului despre situaţiile negative constatate cu ocazia controalelor şi care nu au
putut fi rezolvate pe loc, precum şi ce măsuri au fost luate în acest sens,
• informează personalul formaţiei de intervenţie în legătură cu starea surselor de apă, căile de acces şi alte aspecte
specifice.
CAPITOLUL IV Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar.
Răspunderea pentru asigurarea capacităţii operative revine preşedintelui CLSU şi şefului serviciului, iar aceştia sunt
verificaţi periodic de către cadre ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Capacitatea operativă a formaţiunii trebuie să fie asigurată în permanenţă fără nici o excepţie şi aceasta presupune:
- alarmarea în timp real a personalului;
- nivel ridicat de pregătire a personalului;
- starea tehnică a mijloacelor de intervenţie să fie bună;
- funcţionarea sistemului de conducere şi comunicaţii.
Alarmarea formaţiunii în scopul desfăşurării acţiunilor de intervenţie se face de către personalul de serviciu din cadrul
primăriei comunei fiind înştiinţat şi preşedintele CLSU care ulterior va conduce activitatea de intervenţie.
În cazul alarmării pentru intervenţie, cu excepţia anumitor situaţii, se consideră că s-a realizat capacitatea de
intervenţie şi se trece la îndeplinirea misiunilor atunci când s-au prezentat 2/3 din personal, din care şeful de serviciu
obligatoriu.
Pentru verificarea şi antrenarea personalului în vederea încadrării în baremele stabilite, preşedintele CLSU, împreună
cu şeful de serviciu (precum şi cadre din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara nominalizate
pot face exerciţii de alarmare care constau în aducerea personalului şi pregătirea materialelor în vederea ieşirii la
intervenţie).

Acţiunile de intervenţie sunt coordonate de către preşedintele CLSU şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii:
� salvarea cu prioritate a vieţilor omeneşti;
� cooperarea şi complementaritatea cu celelalte forţe implicate în acţiunile de intervenţie profesioniste sau voluntare;
� desfăşurarea acţiunilor în timp scurt, cu maximă eficienţă şi profesionalism;
� acţiunile de intervenţie se pot desfăşura şi în alte localităţi de pe teritoriul judeţului cu aprobarea preşedintelui
CJSU şi la propunerea membrilor CJSU.
Misiunea de intervenţie se primeşte de la preşedintele CLSU, mai puţin în cazul anunţului de „incendiu”.
Pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie personalul formaţiunii se subordonează şefului acesteia, care în funcţie
de nevoi, poate reorganiza structura ierarhică şi responsabilităţile pentru soluţionarea problemelor apărute,
Pentru efectuarea misiunilor şefului serviciului i se precizează:
� date despre situaţia produsă: - natura, cauza, urmări, particularităţi;
� mijloace şi itinerar de deplasare;
� asigurarea legăturilor, modul de transmitere a informaţiilor;
� forţe implicate în intervenţie, cine conduce intervenţia;
� ora, locul de prezentare şi persoana de contact;
� misiunea de executat;
� asigurarea logistică a intervenţiei.
După fiecare intervenţie şefii de echipe verifică gradul de disponibilitate a tehnicii şi materialelor, le întreţin şi le
pregătesc pentru o nouă intervenţie.
La terminarea acţiunilor de intervenţie şeful serviciului întocmeşte raportul de intervenţie, care se înaintează la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara şi se consemnează activităţile desfăşurate în Registrul
al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
CAPITOLUL V Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar (asigurarea logistică).
Asigurarea logistică cuprinde: asigurarea logistică a formaţiunii şi asigurarea logistică a intervenţiei.
Asigurarea logistică a formaţiunii cuprinde aprovizionarea cu tehnică şi materiale necesară acţiunilor de intervenţie şi
menţinerea acestora în stare de operativitate, asigurarea bazei de pregătire şi instruire a personalului, asigurarea
financiară.
Asigurarea cu materiale, aparatură şi echipament de intervenţie, precum şi menţinerea acestora în stare de
operativitate se face de către Consiliul local.
Înzestrarea şi dotarea SUV se va realiza gradual pornind de la posibilităţile actuale de dotare, în funcţie de resursele
financiare disponibile, aceasta poate fi îmbunătăţită şi dezvoltată şi pe baza donaţiilor, sponsorizărilor sau altor
fonduri legal constituite.
Dotările cu tehnică, materiale, aparatură şi echipament de protecţie şi intervenţie se calculează conform Anexelor 1 şi
2 la criteriile de performanţă, precum şi pe baza specificului acţiunilor întreprinse şi a nevoilor rezultate ca urmare a
desfăşurării acţiunilor.
Gestionarea şi depozitarea tehnicii şi materialelor, precum şi baza materială necesară pregătirii personalului şi
desfăşurarea activităţilor de pregătire, instruirea şi antrenamentul acestora se asigură de către Consiliul Local.
Asigurarea logistică a acţiunilor de intervenţie cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţile pentru asigurarea
desfăşurării continue a acţiunilor de intervenţie.
Logistica acţiunilor de intervenţie se planifică de către şeful de serviciu, prin responsabilul cu logistica, pe baza
stocurilor de materiale existente şi a normelor de consum specifice.
Transportul personalului şi a materialelor în sectorul de competenţă se realizează prin grija Consiliului Local cu
mijloace proprii sau prin convenţii cu alte instituţii.
Cazarea, hrănirea, odihna pentru perioade mari de intervenţie se planifică de către şeful serviciului şi se asigură prin
eforturi proprii ale beneficiarului intervenţiei sau prin intermediul altor forţe care intervin.
Pentru acţiunile de intervenţie de durată medie sau îndelungată se vor realiza stocuri de hrană rece necesare pentru
minimum o zi, care vor fi împrospătate periodic prin grija Consiliului Local.
Asigurarea medicală a personalului pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie se realizează de către medicul de
circumscripţie, care răspunde şi de pregătirea întregului personal în vederea însuşirii cunoştinţelor şi formării
deprinderilor necesare pentru acordarea primului ajutor.

CAPITOLUL VI Pregătirea personalului serviciului voluntar.
Pregătirea de specialitate şi fizică a personalului voluntar în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută după planul de
pregătire profesională anuală şi lunară, pe teme şi exerciţii conform celor primite de la ISU, precum şi funcţie de
nevoile existente în fiecare unitate administrativ teritorială.
Responsabilitatea privind pregătirea personalului revine şefului de serviciu, preşedintelui CLSU.
Pregătirea personalului serviciului, precum şi a celor care constituie rezerva de personal a serviciului se va desfăşura
pe baza unei tematici elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara şi a unei planificări
întocmite în acest sens.
În primele trei luni de la încadrarea personalului serviciului se execută o tematică de pregătire de bază, pe parcursul a
minimum 30 ore, pe baza unei tematici întocmite în acest sens.
După parcurgerea acestei etape de pregătire, personalul va fi verificat şi atestat în vederea participării la acţiuni de
instrucţie prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara în conformitate cu normativele în
vigoare.
După atestare pregătirea se execută lunar pe durata a minimum 4-6 ore în zilele stabilite de comun acord cu
personalul care încadrează serviciul voluntar. La activităţile de pregătire pot participa cadre ale Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara , specialişti din diferite domenii, experţi, cadre didactice, etc. De asemenea
pregătirea poate fi completată prin participarea la cursuri organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă.
Anual se vor planifica şi executa activităţi de pregătire în (tabere tematice) centre zonale, pentru pregătirea şi
antrenarea personalului în executarea acţiunilor de căutare-salvare, instalare tabere de primire sinistraţi, etc. Întregul
personal are obligativitatea participării la toate activităţile de pregătire.
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru întregul personal al Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă şi vor fi comunicate fiecărui membru al acestuia.
Regulamentul intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre de către Consiliul local şi abrogă orice altă dispoziţie
referitoare la organizarea şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Teliucu Inferior .
Anexa nr. 13
REGULAMENT INTERN
Privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire şi a programului anual de
perfecţionare a personalului din cadrul institutiei
Art.1 Regulamentul descrie procesul de identificare a necesităţilor de instruire, conştientizare a personalului şi
modalităţile de acces la programele de perfecţionare în vederea îmbunătăţirii continue a abilităţilor şi pregătirii
profesionale a salariaţilor.
Art.2 În sensul prezentului regulament, termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:
a. beneficiar de formare - autoritatea care alocă resurse financiare, umane, informaţionale şi de timp, în scopul
achiziţionării de servicii de formare profesională a salariaţilor,
b. formare profesională – proces de instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competenţe determinate,
în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate de salariaţi,
c. formare specializată – formare profesională destinată dezvoltării acelor competente şi aptitudini necesare exercitării
unei funcţii de nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilitaţi şi aptitudini specifice, desfăşurate într-un cadru
organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri definite şi constituite limitativ, de regula pe baza de selecţie.
d. grup ţinta – beneficiar de formare determinat, ale cărui caracteristici sunt utilizate la definirea si elaborarea
conţinutului programului de formare,
e. perfecţionare – formare profesională destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii calităţii
rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinat, desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp
relativ restrânsă, cu grupuri ţintă definite în sens larg, de regulă pe baza de auto-evaluare, evaluare şi recunoaşterea
necesităţii de formare şi tratând o tematică unitară, domeniu de activitate specific,
f. persoana resursă – personal din cadrul departamentului ce are ca obiect de activitate tematica abordată în cadrul
programului de formare
g. program de formare – ansamblul activităţilor desfăşurate de un furnizor de formare în baza unui contract încheiat
cu unul sau mai mulţi beneficiari de formare în vederea furnizării de servicii de formare pentru grupuri ţintă,

h. specializare la locul de muncă – dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter
repetat a unor activităţi determinate.
Art.3. Principiile aplicabile sistemului de fomare profesională a salariaţilor din cadrul autorităţii sunt:
a. eficienţă – principiu potrivit căruia autoritatea are obligaţia de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un
consum raţional de resurse,
b. eficacitatea – principiu, potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obţine rezultate superioare resurselor
alocate,
c. coerenţă – principiu conform căruia regulile din prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor,
d. egalitatea de tratament – principiu potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare părţile contractante au
obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv furnizori de formare,
e. gestiunea descentralizată a procesului de formare – autoritatea are deplina competenţă în planificarea formării,
achiziţionării serviciilor de formare, monitorizării şi evaluării formării salariaţilor,
f. liberalizarea accesului la servicii de formare – furnizorii de servicii de formare au acces liber la procedura de
achiziţii de formare în condiţii de concurenţa şi egalitate de tratament în relaţia cu beneficiarii de formare,
g. planificare – autoritatea are obligaţia de identifica nevoile de formare ale salariaţilor, de a stabili priorităţile în
achiziţionarea serviciilor de formare,
h. transparenţa – principiu conform căruia autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile
de interes public referitoare la formarea profesională a salariaţilor, inclusiv resursele financiare alocate în bugetul de
venituri şi cheltuieli.
Art.4. Instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului reprezintă fundamentul obţinerii şi menţinerii
sistemului de management al calităţii.
1. Identificarea necesitităţilor de instruire, formare profesională a personalului se face în urma analizei semestriale de
către:
1. şeful de compartiment pentru personalul din subordine
2. primarul sau viceprimarul pentru şefii de compartimente.
2. Analiza cuprinde următoarele aspecte.
1. necesarul de personal calificat
2. deficienţe în ceea ce priveşte calitatea muncii, semnalate din interior în urma auditului sau din exterior.
Art.5. Formele de realizare a formării profesionale a salariaţilor sunt:
a. programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de
participare, diploma de absovire,
b. programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă,
c. instructaje interne
Art.6. Pentru instruirea, formarea profesională a salariaţilor se aplică următoarele metode:
a. instructaje interne in vederea ridicării nivelului profesional pe specialităţi, compartimente.
Instructajele se ţin trimestrial de către şeful de compartiment finalizate cu un test. Instructajul este anunţat cu trei zile
înainte de data planificată. Procesul verbal de instruire este redactat şi arhivat de funcţionarii din cadrul
Compartimentului resurse umane.
b. instruirea persoanelor nou angajate- are la bază o formare iniţială de specialitate atestată cu documente specifice şi
verificată printr-un concurs. În primele 3 luni personalul nou angajat este coordonat de un salariat din cadrul
compartimentului propus de şeful de compartiment în care îşi desfăşoară activitatea, perioada finalizată cu test de
verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite.
c. programele de formare organizate de către furnizorii de formare profesională pot fi desfăşurate cu participarea
directă a salariaţilor, la sediul furnizorului, în alte locaţii sau la sediul benefciarului, ori prin intermediul mijloacelor
electronice
d. participarea la conferinţe, seminarii alte tipuri de evinemente similare din ţară sau străinătate în domeniile care se
regăsesc în fişa postului.
Art.7. Participarea la programele de formare profesională a salariaţilor se fînanţează din bugetul local. Participarea la
programele de formare se realizeaza cu respectarea planului întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul
curent, plan întocmit în funcţie de evaluările performanţelor profesionale individuale a a salariaţilor.
Anexa privind numărul de salariaţi care pot participa la programele de formare profesională,
pe tipuri de programe, finanţate din bugetul local se afişează la avizierul institutiei şi pe site-ul instituţiei.

Numărul de salariaţi care pot beneficia de programe de formare profesională mai mare de 90 de zile, finanţate din
bugetul local se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la avizierul instituţiei şi pe site-ul acesteia.
Necesarul de formare profesională identificat pe baza evaluării performanţelor profesionale se completează cu
necesarul de formare profesională rezultat din modificările legislative, în domeniile de competenţa ale salariatului
precum şi din eventualele modificări substanţiale ale atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
Art.8. Salariaţii care urmează forme de perfecţionare profesională cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an
calendaristic, orgnizae în ţară sau străinatate, finanţate din bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor
lucra în cadrul autoritaţii o perioadă de 5 ani de la terminarea programelor.
Art.9. În cazul în care raportul de serviciu încetează înaintea termenului de 5 ani: prin acordul parţilor exprimat în
scris, prin destituirea din funcţia publică, prin demisie, prin condamnare printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, ca
urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca masură de siguranţă ori ca pedeapsa complementară, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia, pentru incompetenţa profesională, în
cazul obţinerii calificativului nesatisfăcător la evaluarea performanţelor profesionale, sau în cazul în care nu a absolvit
din vina lui salariatul se obligă să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate de instituţie pentru perfecţionare
proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.
Art.10. Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu sunt finanţate din bugetul local studiile universitare
sau studiile de doctorat.
Art.11. Autoritatea comunică anual Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, planul de perfecţionare profesională
a salariaţilor, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual.
Art.12. În relaţia cu furnizorii de formare autoritatea are următoarele drepturi şi obligaţii:
• să solicite şi să primească toate documentele care atestă calitatea de furnizor de formare abilitat,
• să solicite şi să primească toate documentele care atestă buna desfăşurare a programului şi atingerea obiectivelor
pentru care a fost încheiat contractul,
• să solicite restituirea sumelor plătite pentru participarea la programele de formare profesională dacă salariatul face
dovada finalizării acestuia din clipa furnizorului de servicii,
• să pună la dispoziţia furnizorilor toate informaţiile relevante pentru organizarea şi derularea în bune condiţii a
programelor de formare,
• să asigure participarea salariaţilor selectaţi la formare conform planificării,
• să asigure transparenţa precesului de achiziţionare a serviciilor de formare,
• să asigure plata la termenele şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat.
Art.13. În relatia cu salariaţii participanţi la programele de formare autoritatea are următoarele drepturile drepturi şi
obligaţii:
• să solicite şi să primească toate informaţiile necesare analizării necesităţii şi oportunităţii aprobării, finanţării
participările, programele de formare,
• să aprobe sau să refuze justificat participarea la programele de formare şi finanţarea cheltuielilor cu participarea,
• să solicite organizarea evaluării rezultatelor participării la programele de formare,
• să solicite restituirea sumelor cu participarea la programele de formare, dacă salariatul nu face dovada finalizării
acestuia din culpa sa,
• să planifice şi să asigure participarea la programe de formare profesionale a salariaţilor în funcţie de necesităţi,
• să asigure formarea salariaţilor în mod echitabil, prioritar în domeniile de competenţa materială din fişa postului,
• să aducă la cunoştinţa salariaţilor planul anual de formare profesională, modalitatile de acces, criteriile
• să asigure întocmirea, conform legii a tuturor actelor administrative în vederea respectării depturilor şi asumării
obligaţiilor salariaţilor în domeniul formării profesionale.
Art.14. Slariaţii participanţi la programele de formare au următoarele obligaţii specifice:
• să participe la toate activităţile din cadrul programului de formare şi la toate formele de evaluare a programului
• să sesizeze autoritatea privind neregulile şi abaterile constate în derularea contractului, în ceea ce priveşte obligaţiile
furnizorului deformare,
• să restituie în conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, în situaţia în care nu-şi
îndeplineşte obligaţiile asumate,
• să utilizeze în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute şi abilităţile dezvoltate, să
asigure transferul acestora.
Art.15. În limita fondurilor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru programele de formare profesionale,
planul anual de formare profesională poate fi reanalizat si modificat.

La încheierea exercitiului bugetar se întocmeste raportul anual privind formarea profesională a salariaţilor din cadrul
autorităţii cu evidenţierea următoarelor elemente:
- numărul salariaţilor care au participat la programe de formare, pe categorii,
- tipurile de programe de formare profesională urmate,
- furnizori de programe de formare profesională contactaţi şi modalităţile de achiziţionare a serviciilor,
- propuneri de îmbuntăţire a sistemului de formare,
Raportul de formare profesionale a salariaţilor este parte integrantă din raportul de activitate al autorităţii.
Art.16 Prezentul Regulament face parte integrantă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate al Primaruluicomunei Teliucu Inferior .
Anexa nr. 14
Procedura privind declaraţia de avere şi interese
Asigurarea exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate,
trasparenţă, prin organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a activităţii de control al averii dobândite în perioada
exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor respective şi a verificării conflictelor de interese, precum şi de
sesizare a incompatibilităţilor este reglementată de Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate.
(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
1. aleşii locali;
2. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care
îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor
instituţiilor;
3. personalul încadrat la cabinetul Primarului.
(2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun : la secretarul comunei Teliucu Inferior;
(3) Atribuţiile secretarului , în acest sens sunt:
a) primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează imediat depunătorului o dovadă
de primire;
b) la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese;
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite
Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, al căror model se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Agenţiei;
e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a
instituţiei, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.
Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se
arhivează potrivit legii;
f) trimit Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale
declaraţiilor de interese primite, pe care Agenţia le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la
primirea acestora, şi le menţine publicate pe durata prevăzută de dispoziţiile lit. e);
g) publică pe pagina de internet a instituţiei, sau la avizierul propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu depun
declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de
depunere, date pe care le comunică Agenţiei;
h) acordă consultanţa referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor,
conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care
au obligaţia depunerii declaraţiilor.
(4) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile
prevăzute de lege.
(5) Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele
deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit formularului adoptat prin lege în acest
scop Anexa 14 a
(6) Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile potrivit
formularului adoptat prin lege în acest scop Anexa 14 b.

(7) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la
data începerii activităţii la persoanele cu atribuţii în acest sens.
(8) Salariaţii au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data
de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
(9) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, salariaţii au obligaţia sa
depună o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese.
(10) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii
144/2007 sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficiente în completarea acesteia vor recomanda, în scris,
persoanei în cauza rectificarea declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata poate fi însoţită de
documente justificative.
(11) Declaraţia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenţiei Naţionale de
Integritate.
(12) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei rectificate, ANI nu poate declanşa procedurile prevăzute
de prezenta lege.
(13) Fapta salariaţilor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere respectiv declaraţie de interese care nu corespund
adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
(14) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control.
(15) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate cu artribuţii
în aplicarea Legii 144/2007 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei. Aceeaşi
sancţiune se aplică şi conducătorului instituţiei dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

Anexa 14 a
COMUNA TELIUCU INFERIOR

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul (a)………………………………………………………………..……………,
având funcţia de ………………………………..……………………………………………………
……………………..., la…………………………………………………………………..………..,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia¹ deţin următoarele active şi datorii.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Anul
Suprafaţa Cota
Adresa Categoria*
dobândirii
parte

Valoarea
de
impozitare

Modul de Titularul²
dobândire

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii
de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil

2. Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Anul
Suprafaţa Cota
Adresa Categoria*
dobândirii
parte

Valoarea
impozabilă

Modul de Titularul²
dobândire

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/ de producţie
II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. bucăţi

Anul de
fabricaţie

Modul de
dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii
de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau
universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află
sau nu pe teritoriul României la momentul declarării
Descriere sumară
Anul dobândirii
Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EURO FIECARE,
ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura
bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către
care s-a înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
şi investire, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate
Tipul* Valuta Deschis Sold/valoare la zi
Instituţia care administrează şi
în anul
adresa acesteia

*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente(inclusiv card); (2) Depozit bancar
sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii
sau alte sisteme cu acumulare
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate
Emitent titlu/societatea în care
T ip u l*
Număr de
Valoare totală la zi
persoana este acţionar sau
titluri/cota de
asociat/beneficiar de împrumut
participare

*Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
(2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000
Euro pe an:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în
sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
Creditor
Contractat Scadent
în anul
la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea
de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome,
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală
depăşeşte 300 Euro*
CINE A
REALIZAT
VENITUL

SURSA
VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL
VENIT ANUAL
PRESTAT/OBIECT ÎNCASAT
UL GENERATOR
DE VENIT

1.1. Titular
…
1.2. Soţ/soţie
…
1.3.Copii
…
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de
gradul I şi II.
VII.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul
an fiscal încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare)
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A
REALIZAT
VENITUL

SURSA
VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

Venituri din salarii
1.1.Titular
…
1.2. Soţ/soţie
…
1.3. Copii
…
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
…
2.2.Soţ/soţie

SERVICIUL
VENITUL
PRESTAT/OBIECT ANUAL
UL GENERATOR
ÎNCASAT
DE VENIT

…
3.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
…
3.2. Soţ/soţie
…
4. Venituri din investiţii
4.1.Titular
…
4.2. Soţ/soţie
…
5. Venituri din pensii
5.1.Titular
…
5.2.Soţ/soţie
…
6.Venituri din activităţi agricole
6.1.Titular
…
6.2.Soţ/soţie
…
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1.Titular
…
7.2.Soţ/soţie
…
7.3 Copii
…
8. Venituri din alte surse
8.1.Titular
…
8.2.Soţ/soţie
…
8.3. Copii
…

¹ Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
² La “titular”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului(titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării:

Semnătura:

Anexa 14 b
COMUNA TELIUCU INFERIOR
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul (a) ................................................................................,
având funcţia de ..........................................................., la...........................
......................................, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
UNITATEA
CALITATEA
Nr. de părţi Valoarea
totală
a
DENUMIRE ŞI ADRESĂ
DEŢINUTĂ
sociale sau de părţilor sociale şi/sau a
acţiuni
acţiunilor

1.1....

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes
economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale:

2.1....

UNITATEA
DENUMIRE ŞI ADRESĂ

CALITATEA
DEŢINUTĂ

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1....

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit
legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor
menţionate.
Data completării:

Semnătura:

Anexa nr. 15

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
ART. 1
(1) Prezentul regulament de ordine interioara se aplica tuturor salariatilor, atât contractuali cât si functionari
publici, din cadrul aparatului propriu de specialitate alcomunei Teliucu Inferior , indiferent de durata contractului
de munca, raportului de serviciu precum si celor care sunt detasati sau delegati.
(2) Relatiile de munca impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respectarii cu strictete a disciplinei si
îndeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu.
(3) Respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca, constituie o obligatie a fiecarui salariat.
(4) Persoanele care lucreaza în cadrul institutiei ca delegati sau detasati din partea altor unitati sunt obligate sa
respecte, pe lânga regulile de disciplina a muncii din unitatea care le-a delegat, si regulile prevazute în prezentul
regulament.
ART. 2
Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplina si protectie a muncii din prezentul regulament
se aplica, în mod corespunzator, colaboratorilor externi, precum si oricaror alte persoane, pe timpul cât
conlucreaza cu aceasta institutie.
CAPITOLUL II
OBLIGATIILE CONDUCERII INSTITUTIEI
ART. 3
Conducerea institutiei este asigurata de Primarul comunei Teliucu Inferior şi viceprimarul , alesi în conditiile
legii si secretarul unitatii administrativ teritoriale.
ART. 4
(1) Conducerea institutiei are datoria sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare
desfasurarii normale a muncii, sa asigure un control eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele, sa
se preocupe de îmbunatatirea continua a conditiilor de munca, sa organizeze si sa asigure perfectionarea
pregatirii profesionale a persoanelor încadrate în munca.
(2) Conducerea institutiei este obligata sa examineze cu atentie si sa ia în considerare sugestiile si propunerile
salariatilor în vederea îmbunatatirii activitatii în toate compartimentele si sa-i informeze asupra modului de
rezolvare.
(3) Sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din legi, inclusiv contractul, raportul colectiv de munca
încheiat la nivel de institutie. Drepturile salariale nu vor putea face obiectul vreunei tranzactii sau limitari.
(4) Sa plateasca înaintea oricaror alte obligatii salariile, contributiile si impozitele aflate în sarcina lor
(5) Sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat al institutiei,
(6) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatilor.

ART. 5
Primarul comunei Teliucu Inferior , în calitatea sa de sef al administratiei publice locale si al aparatului propriu
de specialitate al autoritatii administratiei publice locale asigura respectarea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui României,
ale hotarârilor Guvernului, ale administratiei publice centrale, ale hotarârilor Consiliului Local al comunei
Teliucu Inferior .
ART. 6
Conducerea institutiei va asigura:
• Crearea conditiilor necesare ridicarii calitatii si eficientei întregii activitati, care sa corespunda schimbarilor
determinate de progresul tehnico-stiintific, de noile cerinte manageriale;
• Sa asigure stabilitatea in munca a fiecarui salariat. încadrarea si promovarea în munca a personalului, în raport
de pregatirea profesionala, cu respectarea criteriilor valorice de competenta si probitate civica si profesionala,
stabilirea competentelor si atributiile acestuia, exercitarea controlului permanent asupra modului de îndeplinire a
sarcinilor de serviciu;
ART. 7
Conducerea institutiei va lua masuri pentru:
• Folosirea rationala a fortei de munca în conditiile legii, în vederea realizarii sarcinilor ce-i revin conform
legislatiei in vigoare, hotaririlor consiliului local, dispozitiilor primarului,
• Efectuarea instructajului introductiv general si a instructajului PSI la locul de munca, potrivit legislatiei în
vigoare;
• Ridicarea calificarii salariatilor, asigurarea stabilitatii acestora si promovarea lor în functii, clase, grade, trepte
profesionale în raport cu pregatirea profesionala, vechimea si rezultatele în munca in conformitate cu prevederile
Codului Muncii, Legii nr 188/1999 Statutul functionarilor publici, reglementarilor legale in domeniu
• Eliberarea de legitimatii si ecusoane tuturor persoanelor încadrate în munca cu indicarea functiei si a locului de
munca;
• Întocmirea, completarea si tinerea la zi a carnetelor de munca, întocmirea si înaintarea dosarelor de pensii în
termenele legale;
• Punerea la dispozitie a spatiului corespunzator bunei desfasurari a activitatii si asigurarea curateniei si ordinii
la toate locurile de munca.
CAPITOLUL III
OBLIGATIILE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCA
ART. 8
Personalul încadrat în aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior are
datoria de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin
potrivit legii, din regulamentul de organizare si functionare al institutiei, din regulamentul de ordine interioara,
fisa postului si dispozitiile conducerii.
Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului sunt urmatoarele:
1. Suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia salariatii au îndatorirea de a respecta Constitutia si
legile statului.
2. Prioritatea interesului public, conform caruia salariatii au indatorirea de a considera interesul public mai
presus de interesul personal în exercitarea atributiilor,
3. Asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor,
4. Profesionalism, principiu conform caruia salariatii au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu
responsabilitate, profesionalism, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate,
5. Impartialitate si independenta, principiu conform caruia salariatii au obligatia de a îndeplinii si sa aiba o
atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura,
6. Integritate morala, principiu conform caruia le este interzis sa solicite , accepte direct ori indirect, pentru ei sau
altii vreun avantaj ori beneficii în vederea exercitarii atributiilor de serviciu,
7. Libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia salariatii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze
opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri,
8. Cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia salariatii în exercitarea atributiilor de serviciu trebuie sa fie
de buna credinta,

9. Deschidere si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate în exercitarea functiei lor sunt
publice si pot fi supuse monotorizarii cetatenilor.
Art.9.Îndatoririle generale ale salariatilor sunt urmatoarele:
1. Sa indeplineasca atributiile ce le revin din functia publica sau contractuala in care sunt numiti, precum si
aatributiilor delegate, cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios si sa se abtina de la
orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei.
2.Sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic,
sa nu participe la activitati politice in cadrul programului de lucru.
Salariatilor numiti in functii publice le este interzis sa faca parte din organele de conducere a partidelor politice
3.Sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul are dreptul sa refuze in scris motivat
indeplinirea dispozitiilor primite, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza în scris,
salariatul este obligat sa o execute, cu exceptia cazului când aceasta este vadit ilegala Aceste situatii se aduc la
cunostinta conducatorului institutiei.
4. Sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu precum si confidentialitatea în legatura cu faptele, informatiile
sau documentele de care ia cunostinta în exercitarea functiei, cu exceptia informatiilor de interes public.
5. Sa respecte regimul juridic al conflictelor de interese si al incompatibilitailor stabilite prin legi.
6.Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, în considerarea functiei lor , daruri
sau alte avantaje;
7.La numirea, precum si la eliberarea din functie functionarii publici sunt obligati sa prezinte, în conditiile legii,
conducatorului institutiei, declaratia de avere si interese
8.Sa rezolve lucrarile repartizate de conducatorul compartimentului în care functioneaza in termenele stabilite de
conducatorul compartimentului. Sa analizeze si sa solutioneze, respectiv sa transmita raspunsurile in termenele
legale la toate cererile, adresele, documentele inregistrate in scris la institutie.
( 2 ) Angajatii au responsabilitati stabilite in fisa postului si raspund moral, material sau penal dupa caz, pentru
prejudiciile cauzate de intirzierea solutionarii documentelor inregistrate in scris la sediul institutiei si transmise
spre analiza si solutionare acestora.
9.Sa îsi perfectioneze pregatirea profesionala prin : cursuri organizate , cu o durata minima de 7 zile, formare
individualizata, stagii de practica si specializare în tara sau strainatate.etc, conform programului de pregatire
profesionala aprobat de conducerea institutiei.
10.Sa foloseasca materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient;
11.Sa respecte normele de securitate, protectie si igiena muncii, precum si cele de prevenire a incendiilor si a
oricaror alte situatii care ar putea pune în primejdie cladirile, instalatiile ori viata, integritatea fizica si psihica a
persoanelor;
12.Sa înstiinteze seful ierarhic superior, sa ia sau sa propuna masuri dupa caz, de îndata ce a luat cunostinta de
existenta unor nereguli, abateri, accidente de munca, incendii, sustrageri, degradari etc. si în orice situatii
asemanatoare;
13.Sa foloseasca aparatura de tehnica de calcul din dotare în interesul institutiei, luând masurile corespunzatoare
pentru asigurarea informatiilor prelucrate;
(2 ) Sa implementeze si sa aplice la termenele stabilite prelucrarea datelor si documentelor specifice activitatii
proprii prin programele de informatizare adoptate de institutie.
14.Sa aiba o comportare demna si corecta în cadrul relatiilor de serviciu si în relatiile cu petentii;
15.Sa aiba în permanenta o tinuta îngrijita si decenta, sa mentina ordinea si evidenta în lucrari si sa pastreze
curatenia la locul de munca;
16.Sa reprezinte corespunzator institutia în relatiile cu cetatenii, cu agentii economici, cu firme din strainatate
sau cu ocazia deplasarilor în interesul serviciului;
17.Sa apere proprietatea publica, sa ia masuri de cheltuire rationala a fondurilor banesti, sa conserve si sa
pastreze fondurile fixe si cele de inventar;
18.Sa se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligatiilor de serviciu si sa se suplineasca în serviciu,
în cadrul specialitatii lor.
19.In exercitarea functiei publice, salariatilor le este interzis:
1. Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice,
2. Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica,

3. Sa colaboreze, în afara relatiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donatii sau sponsorizari
partidelor politice,
4. Sa afiseze în cadrul institutiei, însemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori
a candidatilor acestora.
20.Salariati au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor cu care intra în
legatura în exercitarea atributiilor de serviciu prin:
1. întrebuintarea unor expresii jignitoare,
2. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private,
3. formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase ,
Salariatii trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor
cetatenilor si sa respecte principiul egalitatii acestora in fata legii si a institutiei prin:
1. promovarea unor solutii similare si identice raportate la aceeasi categorie si conditii de fapt,
2. eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind, nationalitatea, convingerile religioase si
politice,stare materiala, sanatate, vârsta, sex, etc.
21. Sa urmareasca si sa cunoasca permanet modificarile legislative care reglementeaza domeniul de activitate
propriu fiind raspunzator pentru toate consecintele care apar datorita aplicarii necorespunzatoare sau neaplicarii
unor prevederi legale in activitatea pe care o desfasoara.
22. Salariatii sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, a institutiei, sa evite
producerea oricarui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun gospodar.
CAP ITOLUL IV
DREPTURILE CONDUCERII INSTITUTIEI.
ART. 10.Angajatorul are în principal urmatoarele drepturi:
1. sa stabileasca organizarea si functionarea institutiei, programul de lucru,
2. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat prin fisa postului regulamentul de ordine
interioara, ROF.,
3. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor,
4. sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu,
5. sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si
prezentului regulament,
6. sa acorde calificativele in fisele de evaluare a performantelor individuale ale salariatilor conform prevederilor
legale in domeniu,
7. sa aprobe planul anual de formare profesionala a salariatilor
CAPITOLUL V
DREPTURILE SALARIATILOR
ART. 11. Salariatul are în principal, urmatoarele drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru munca depusa, avansari, promovari conform legii.
2. dreptul la repaus zilnic si saptamânal,
3. dreptul la concediu de odihna, studii, etc.
4. dreptul la egalitate de sansa si tratament,
5. dreptul la demnitate în munca,
6. dreptul la securitatea si sanatatea în munca,
7. dreptul la acces la formarea profesionala,
8. dreptul la protectie în caz de concediere colectiva,
9. dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat,
ART. 12
Enumerarea drepturilor si obligatiilor angajatorului si a salariatilor nu sunt limitative, ele completându-se de
drept cu cele cuprinse în actele normative, contractele – raporturile colective de munca la nivel de institutie.
CAPITOLUL VI
TIMPUL DE LUCRU, CONCEDII SI ZILE LIBERE
Art.13 Dreptul la concediu de odihna anual platit este garant salariatilor, acesta nu poate
forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

ART.14
(1) Programul de lucru al salariatilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Teliucu
Inferior este de 40 ore pe saptamâna, astfel:
- de la 7,30 la 15,30 de luni până vineri
Program cu publicul - de la 7,30 la 15,30 de luni până vineri
ART. 15
Timpul de repaus saptamânal este sâmbata si duminica.
ART. 16
Intrarea în institutie se efectueaza pe baza de legitimatie de serviciu.
ART.17
(1) Programarea concediilor de odihna se face prin grija Compartimentului Resurse umane, pe baza propunerilor
primite de la compartimente, astfel încât sa se asigure atât bunul mers al activitatii cât si satisfacerea intereselor
salariatilor. Concediile de odihna se acorda pe baza de cerere aprobata de conducerea institutiei. Primarul
comunei Teliucu Inferior poate rechema din concediu ori de câte ori trebuintele serviciului o impun.
(2) Conducerea institutiei poate acorda persoanelor încadrate concedii fara plata la cererea acestora, a caror
durata va fi stabilita în raport cu interesele bunei desfasurari a activitatii si în conformitate cu reglementarile în
vigoare sub aspectul duratei.
(3) Evidenta concediilor de odihna, medicale, fara plata, maternale, paternale, pentru cresterea copilului pâna la
doi ani etc. va fi tinuta de Compartimentul Resurse umane.
(4) Durata concediului de odihna este de 21 – 25 zile lucratoare, în functie de vechimea salariatului în munca.
(5) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an. În cazurile în care din motive temeinic justificate, acesta nu
a putut fi efectuat, concediul de odihna cu acordul persoanei în cauza este acordat obligatoriu de catre
conducerea institutiei în cursul anului viitor.
(6) Îndemnizatia de concediu de odihna se plateste cu 5 zile înaintea plecarii în concediu. La determinarea
acesteia se va lua în calcul, pe lânga salarul de baza si sporurile de care beneficaza salariatul.
( 7 ) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai la încetarea raporului de
munca, de serviciu al salariatului.
ART. 18
(1) Evidenta prezentei la program se tine pe baza de pontaj intocmite de catre seful fiecarui compartiment.
Salariatii sunt obligati a semna condica de prezenta aflata la intrarea in institutie.
(2) În cazuri exceptionale, când interesele institutiei impun, se pot efectua ore suplimentare, conform legii, iar
evidenta acestora se tine într-un registru, care va cuprinde numele salariatului, data, orele efectuate, scopul, orele
compensate cu timp liber, orele platite precum si aprobarea sefului ierarhic superior. Orele prestate suplimentar
peste progamul de munca pot fi compensate cu timp liber corespunzator sau platite conform legislatiei in
vigoare. Numarul orelor platite nu poate depasi 360 într-un an.
(3) Evidenta deplasarilor pe teren a salariatilor se va tine într-un registru care sa cuprinda numele, data, ora
plecarii, ora întoarcerii, locul unde se face deplasarea si scopul acesteia. Acest registru se afla la intrarea in
institutie.
(4) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si compensata conform alin 2 numai daca a
fost dispusa in scris de seful compartimentului si avizata de conducatorul institutiei. Notificarea de intentie se
efectueaza la inceputul lunii si se depune la Compartimentul resurse umane.
( 5 ) Pontajul de prezenta lunar si a orelor suplimentare se depune la Compartimentul resurse umane pâna la data
de 28 a fiecarei luni, însotit de certificatiul medical daca este cazul..
ART.19
În cazul în care angajatul se afla în concediu medical, acesta are obligatia sa anunte Compartimentul resurse
umane în timp de 24 de ore de la data ivirii situatiei .
ART. 20
Sunt zile nelucratoare zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 Ianuarie;
- prima si a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;

- 25 si 26 Decembrie.
ART. 21
Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situatii, dupa cum
urmeaza:
a) casatoria salariatului - cinci zile;
b) casatoria unui copil - trei zile;
c) nasterea unui copil - trei zile la care se adauga înca 10 zile daca tatal copilului nounascut
a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura;
d) decesul sotului, sau al unei rude de ori afin pina la gradul III inclusiv - trei zile;
e) donatori de sânge - doua zile.
ART. 22
Este interzis fumatul în incinta Primariei comunei Teliucu Inferior cu exceptia locurilor special amenajate.
Conducatorul institutiei este obligat a amenaja locuri speciale pentru fumat .
CAPITOLUL VII
STIMULENTE ÎN MUNCA
ART. 23
Salariatii din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior care îsi îndeplinesc
la timp si în bune conditii sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila pot primi, potrivit dispozitiilor legale,
urmatoarele recompense:
- multumirea verbala sau în scris din partea conducerii;
- acordarea salariului de merit în conformitate cu prevederile legale;
- acordarea de premii individuale, conform legislatiei in domeniu.
- avansarea in grade, functii superiore etc.
CAPITOLUL VIII
COMISIA DE DISCIPLINA, SANCTIUNILE DISCIPLINARE SI RASPUNDEREA
SALARIATILOR
Art.24. Încalcarea de catre salariat a îndatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala,
civila sau penala, dupa caz.
Încalcarea cu vinovatie de catre salariat a îndatoririlor corespunzatoare functiei pe care o detine si a normelor
profesionale si civice prevazute de lege si prezentul Regulament constituie abatere disciplinara si atrage
raspunderea disciplinara a acestuia.
Art.25. Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
1. întârzierea sistematica în efectuarea sarcinilor de serviciu ,
2. neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor,
3. absente nemotivate de la serviciu,
4. nerespectarea în mod repetat a programului de munca,
5. înterventie sau staruinte pentru rezolvarea unor cererei în afara cadrului legal,
6. nerespectarea secretului profesional sau confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter,
7. manifestari care aduc atingere prestigiului institutiei,
8. desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic,
9. refuzul nejustificat de a îndeplini atributiile de serviciu sau alte sarcini încredintate de conducatorul
compartimenului sau a institutiei,
10. încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii
11. comportamentul necorespunzator, agresarea verbala sau fizica a colegilor de serviciu, a sefilor ierarhici
superiori sau a cetatenilor in timpul serviciului.
ART. 26
Abaterile de la prezentul regulament savârsite de salariati atrag raspunderea corespunzatoare din partea acestora.
În cadrul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior functioneaza comisia de disciplina constituita conform
dispozitiei nr. …………………..care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile
disciplinare aplicabile salariatilor care le-au savârsit. Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele
principii:

a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca salariatul este nevinovat atâta timp cât vinovatia sa
nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul salariatului de a fi audiat, de a prezenta
dovezi în apararea sa si de a fi asistat de un aparator;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara întârziere la
solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se
exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata
comisia de disciplina;
e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare,
circumstantele savârsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
f) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decât sanctiunile disciplinare
prevazute de lege;
g) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decât o singura sanctiune
disciplinara.
Art.27
Comisia de disciplina are urmatoarele atributi principale:
1. cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata,
2. propune sanctiunile disciplinare daca este cazul,
3. propune modificarea, mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare,
4. întocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata conducatorului institutiei si
Compartimentului resurse umane pentru a putea fi aduse la cunostinta Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici,
Art.28
Comisia de disciplina poate fi sesizata de :
1. conducatorul institutiei,
2. seful compartimentului în cadrul caruia îsi desfasoara activitatea salariatul a carui fapta este sesizata,
3. orice alta persoana care se considera vatamata de fapta unui alt salariat.
Art.29.
Sesizarea se face în scris în cel mult 2 luni de la data savârsirii faptei si trebuie sa cuprinda:
1. numele, prenumele, domiciliul, functia detinuta de persoana care formuleaza sesizarea,
2. descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii,
3. aratarea dovezilor, înscrisurilor în sustinerea sesizarii, a persoanelor care pot da relatii,
4. data, semnatura
Art.30
Sesizarea se depune la secretarul comisiei, care o prezinta presedintelui comisiei în termen de maxim 2 zile de la
data înregistraii, partile implicate sunt citate în scris cu cel putin 3 zile inaintea datei programate, precizându-se
locul, data, ora .Sedintele pot fi publice si sunt consemnate într-un proces verbal de sedinta.
Art.31
Salariatul a carui fapta este cercetata poate fi însotit de un avocat.
Art.32.
La primul termen comisia verifica legalitatea procedurala a sesizarii si daca conditiile nu sunt îndeplinite
sesizarea se claseaza.
Art.33.
Actul administrativ al sanctiunii este emis de conducatorul institutiei în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la
data primirii raportului de la Comisia de disciplina.
ART. 34
A ) Încalcarea cu vinovatie de catre un salariat / functionar public /, indiferent de functia pe care o ocupa, a
îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinara, si se sanctioneaza
dupa caz cu:
a) mustrare scrisa
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20%pe o perioada de pina la 3 luni,

c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare, sau dupa caz de promovare in functia publica pe o
perioada de 1 – 3 ani,
d) trecerea într-o functie publica inferioara cu diminuarea corespunzatoare a salariului,
e) destituirea din functia publica.
B ) Încalcarea cu vinovatie de catre un salariat / contractual/, indiferent de functia pe care o ocupa, a îndatoririlor
de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinara, si se sanctioneaza dupa caz cu:
a) avertisment scris
b) suspendarea contractului individual de munca pe o perioada maxima de 10 zilelucratoare,
c) retrogradarea în functie, cu acordarea salarului corespunzator, pe o perioada de maxim 60 zile,
d) reducerea salarului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
ART. 35
(1) Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificata de la serviciu în timpul programului sau înainte de
expirarea acestuia, absenta nemotivata de la serviciu, comportarea necorespunzatoare în relatiile cu salariatii din
institutie si petitionarii precum si orice alta manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a timpului
de lucru, atrage sanctionarea persoanei încadrate vinovate cu una din sanctiunile prevazute la art.34
ART. 36
(1) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, împrejurarile în
care aceasta a fost savârsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala în serviciu a
salariatului, precum si de existenta în antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate.
(2) Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decât dupa cercetarea prealabila a faptei imputate si dupa
audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul
salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna declaratie privitoare la abaterile imputate se consemneaza
într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sanctiunea poate fi aplicata.
(3) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 34 lit. A alin. b – e se aplica de conducatorul institutiei la
propunerea comisiei de disciplina iar cea de la lit A alin a se aplica de conducatorul institutiei la propunerea
directa a sefului de compartiment.. Sanctiunile disciplinare de la art. 34 lit B se aplica de conducatorul institutiei
la propunerea comisiei de disciplina.
(4) Actul administrativ de sanctionare conform prevederilor art. 34 lit. A se emite in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica salariatului ( functionarului public)
sanctionat, în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii lui.Functionarul public nemultumit de sanctiunea
aplicata se poate adresa A.N.F.P. sau instantei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea
santiunii disciplinare.Referitor la sanctiunile aplicate salariatului la art 34 lit B, decizia de sanctionare se
comunica salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
Comunicarea in toate cazurile se face cu semnatura de primire a salariatului sanctionat, sau prin scrisoare
recomandata la domiciliul acestuia.
Dispozitia de sanctionare aplicata la art. 34 lit B poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la
data comunicarii la instantele judecatoresti.
ART. 37
Sanctiunile disciplinare aplicate salariatilor ( functionari publici ) se radiaza, de drept, dupa cum urmeaza:
a) în termen de 6 luni de la aplicare – mustrare scrisa,
b) in termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicata, sanctiunile de la art. 34 lit A b – d
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancsiunea diciplinara “ destituirea din functia publica “
Radierea santiunilor disciplinare de la art 34 A lit a si b se constata prin actul administrativ al conducatorului
institutiei.
ART. 38
(1) Raspunderea contraventionala a salariatilor se angajeaza în cazul în care acestia au savârsit o contraventie în
timpul si în legatura cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii salariatilor se pot adresa
cu plângere la judecatoria în a carei circumscriptie îsi are sediul institutia publica în care este numit salariatul
sanctionat.

ART. 39
Raspunderea civila a salariatului se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului institutiei publice în care functioneaza;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de institutia publica, în calitate de comitent, unor terte persoane, în temeiul unei hotarâri
judecatoresti definitive si irevocabile.
ART. 40
(1) Repararea pagubelor aduse institutiei publice în situatiile prevazute la art. 39 lit. a) si b) se dispune prin
emiterea de catre conducatorul institutiei publice a unei dispozitii de imputare, în termen de 30 de zile de la
constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar în situatia prevazuta la lit. c) a
aceluiasi articol, pe baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) Împotriva dispozitiei de imputare salariatul în cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.
(3) Dreptul conducatorului institutiei publice de a emite dispozitia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de
la data producerii pagubei.
( 4) Suma stabilita prin dispozitia de imputare se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin
salariatului.
( 5) ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi împreuna cu celelalte retineri
pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.
( 6) În cazul in care contractul de munca, raportul de munca inceteaza suma se recupereaza de la noul angajator
al salariatulii, pe baza titlului executoriu transmis de catre angajatorul pagubit.
( 7 ) Daca persoana în cauza nu s-a reincadrat in munca sau prejudiciul nu a fost recuperat in termen de 3 ani de
la prima rata de retinere, recuperarea sumei datorate se face conform prevederilor Codului de procedura civila.
ART. 41
(1) Raspunderea salariatului pentru infractiunile savârsite în timpul serviciului sau în legatura cu atributiile
functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
(2) În cazul în care în urma sesizarii parchetului sau a organului de cercetare penala s-a dispus începerea
urmaririi penale, conducatorul institutiei publice va lua masura de suspendare a salariatului din functia publica
pe care o detine.
(3) Suspendarea din functie opereaza si în cazul în care s-a dispus începerea urmaririi penale împotriva
salariatului care a savârsit o infractiune de natura sa îl faca incompatibil cu functia publica pe care o ocupa.
(4) Daca parchetul dispune scoaterea de sub urmarire penala ori încetarea urmaririi penale în cazurile prevazute
la alin. (2) si (3), precum si în cazul în care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau încetarea procesului
penal, suspendarea din functie înceteaza iar salariatul va fi reincadrat in functia detinuta si îi vor fi achitate
drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
CAPITOLUL IX
MODIFICAREA SI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU SI
CONTRACTUALE
ART. 42
(1) Salariatii pot fi delegati sau detasati de conducatorul institutiei publice în care functioneaza sa îndeplineasca
anumite activitati în afara institutiei publice, în aceeasi localitate sau în alta localitate.
(2) Delegarea se dispune în interesul institutiei publice în care este încadrat salariatul, pe o perioada de cel mult
60 de zile calendaristice, si cu acordul functionarului public maxim 90 zile calendaristice intr-un an..în cazul
personalului contractual delegarea se poate dispune pe o perioada de 60 zile si poate fi prelungita cu inca 6o de
zile cu acordul salariatului.
(3) Pe timpul delegarii salariatului îsi pastreaza functia si salariul, institutia publica ce îl deleaga este obligata sa
suporte costul legal al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare. Indemnizatia de delegare este cea
stabilita de legislatia in vigoare.
( 4) Salariatul poate refuza delegarea daca se afla în una din situatiile :
- graviditate,
- isi creste singur copilul minor,
- starea sanatatii dovedita prin certificat medical, face contraindicata delegarea.

ART. 43
(1) Detasarea se dispune în interesul institutiei publice în care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea, functionarul
public pentru o perioada de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un salariat poate fi detasat mai mult de
6 luni, numai cu acordul sau scris.
(2) Pe perioada detasarii salariatul îsi pastreaza functia si drepturile salariale. Daca salariul corespunzator
functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii în alta
localitate institutia publica beneficiara este obligata sa îi suporte costul legal al transportului, dus si întors, cel
putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
ART. 44
Salariatul poate refuza detasarea în urmatoarele cazuri:
1. graviditate
2. îsi creste singur copilul
3. starea sanatatii, devedita prin certificat medical face contraindicata detasarea
4. detasarea se efectueaza intr-o localitate în care nu i se asigura conditii corespunuzatoare de cazare,
5. este singurul întretinator de familie.
6. Motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
ART. 45
a) Transferul ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu in cazul functioanrilor publici poate avea loc
– in interesul serviciului sau la cererea functionarului public.
b) transferul se poate efectua într-o functie publica pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevazute in
fisa postului.
c) Transferul în interesul serviciului se face într-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de
functionarul public si numai cu acordul scris al acestuia. In cazul transferului in alta localitate, functioanrul
public are dreptul la o indemnizatie egala cu salarul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara
celei in care se transfera si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de unitatea la care se
transfera, in termen de 15 zile de la data aprobarii transferului.
ART. 46
a) Mutarea în cadrul altui compartiemnt poate fi temporara sau definitiva in cazul functionarilor publici.
b) Mutarea definitiva în cadrul altui compartiment se aproba cu acordul scris al functionarului public.
c) Mutarea temporara în cadrul altui compartiment se dispune motivat, pe o perioada de maxim 6 luni intr-un an,
cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.
ART.47
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea
temporara, maxim 6 luni , a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice de ocupare a functiei
publice respective, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare, functionarul public
are dreptul la acest salariu.
ART.48.
Suspendarea raporturilor de serviciu în cazul functionarilor publici.
Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cind functionarul public se afla în una din situatiile
A) de drept.
a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva,
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar,
c) este desmenat de catre autoritate sa desfasoare activitate in cadrul unor misiuni diplomatice, etc,
d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii,
e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, concentrat sau mobilizat,
f) este arestat preventiv,
g) efectueaza tratament medical dîn strainatate
h) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca,
i) carantina,
j) concediu de maternitate,
k) este disparut, iar disparitia a fost constata prin sentinta judecatoreasca,

l) forta majora,
m) alte cazuri expres prevazute de lege.
In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului suspendarii, functionarul este obligat sa
înformeze în scris institutia si conducatorul acestuia dispune in termen de 5 zile, reluarea activitatii de catre
salariat.
B) din initiativa functionarului.
Raportul de serviciu se suspenda din initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului pâna la vârtsta de 2 ani sau in cazul copilului handicapat pâna la implinirea
vârstei de 3 ani.
b) Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau in cazul copilului handicapat pâna la
implinirea vârstei de 18 ani.
c) Pentru participarea la campanii electorale,
d) Pentru participarea la greve.
1.Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris cu 15 zile calendaristice inainte de data cu care
se solicita suspendarea . Încetarea si reluarea activitatii se face prin actul administrativ emis de conducatorul
institutiei.
2.Pe perioada suspendarii raporturilor de serviciu, institutia are obligatia sa rezerve postul aferent functiei
publice. Ocuparea acestuia se face pe perioada determinata de catre un functionar public din corpul de rezerva a
functionarilor publici sau de o persoana in regim contractual cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici, egala cu perioada suspendarii titularului.
3. Actul administrativ prin care se aproba suspendarea sau reluarea activitatii se comunica A.N.F.P in termen de
10 zile lucratoare de la data emiterii.
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA.
Art.49. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele conditii:
a) concediu de maternitate,
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca,
c) carantina,
d) efectuarea serviciului militar,
e) exercitarea unor functii in cadrul unei autoritati executive, legislative, judecatoresti,
f) indeplinirea unei functii de conducere salaritare in sindicat,
g) forta majora,
h) arestat preventiv
i) alte situatii prevazute expres de lege.
Art.50.
Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de 2 ani sau in cazul copilului handicapat pâna la
implinirea vârstei de 3 ani.
b.Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau in cazul copilului handicapat pâna la
implinirea vârstei de 18 ani.
c. concediu paternal,
d.concediu pentru formare profesional[,
e.participarea la greve,
f. absente nemotivate
g.exercitarea unor functii elective.
Art.51.
Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a. pe durata cercetarii disciplinare prealabile,
b. ca sanctiune disciplinara,
c. in cazul in care angajatorul formuleaza plingere penala impotriva salariatului,
d. in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice,
structurale, etc.
e. pe durata detasarii.

Art.52
Contractul de munca poate fi suspendat si prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau
interese personale.
INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU
ART. 53.
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc în urmatoarele
situatii:
a) de drept,
b) prin acordul partilor, consemnat in scris,
c) eliberarea din functie;
d)destituirea din functie
e). demisie.
A) Raportul de serviciu inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
1. la data decesului functionarului,
2. la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public,
3. daca functionarul public numai indeplineste urmatoarele cerinte: nu are cetatenie româna si domiciliul în
România, nu are capacitate deplina de exercitiu, un indeplineste conditiile de studii cerute de functia publica,
4. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta ori invaliditate,
5. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, prin sentinta
judecatoreasca definitiva.
6. a fost condamnat printr-o sentinta judecatoreasca sau prin care s-a dispun privarea de libertate,
7. la data expirarii termenului .
Constatarea cazurilor de încetare de drept a raporturilor de serviciu se face prin actul emis de conducatorul
institutiei, in termen de 5 zile lucratoare del a data ivirii situatiei, si se comunica in termen de 10 zile Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici.
B) Raportul de serviciu inceteaza si prin acordul partilor consemnat in scris.
C) Eliberarea din functie pentru motive neimputabile fuctionarului are loc in urmatoarele situatii:
1. institutia îsi înceteaza activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, si functionarul public nu este de acord
sa o urmeze,
2. institutia îsi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii,
3. ca urmare a reintegrarii in functia publica a unui functionar eliberat sau destituit nelegal, pe baza unei sentinte
judecatoresti,
4. pentru incompetenta profesionala in cazul obtinerii calificativului “ nesatisfacator “ la evaluarea
performantelor profesionale,
5. nu indeplineste conditiile specifice de ocupare a postului,
6. starea sanatatii, constatata prin expertiza medicala nu îi mai permite sa indeplineasca atributiile
corespunzatoare functiei publice.
D) Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului institutiei, care se comunica
functionarului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, pentru motive imputabile acestuia:
1. ca sanctiune disciplinara,
2. daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate si functionarul public nu actioneaza în termen de 10 zile
calendaristice in vederea rezolvarii incompatibilitatii.
E) Funtionarul public poate sa comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie,notificata în scris
conducatorului institutiei. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la
inregistrare.
La incetarea raporturilor de serviciu, functionarul public trebuie sa predea lucrarile si bunurile care iau fost
incredintate in vederea exercitarii atributiilor.
La încetarea raporturilor de serviciu functionarul public îsi pastreaza drepturile dobândite în cadrul carierei, cu
execeptia cazului când încetarea raporturilor a avut loc din motive imputabile lui.
In cazul în care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul le considera netemeinice sau
nelegale, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ

INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Art. 54
Contractul individual de munca al personalului contractual , inceteaza în urmatoarele situatii:
a) de drept, conform prevederilor art. 56 Codul Muncii
b) ca urmare a acordului partilor, consemnat in scris.
c) Ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti
Art.55
Concedierea
(1).Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, si poate fi
dispusa pentru motive care tin sau nu de persoana salariatului.
(2). Este interzisa concedierea salariatilor pe urmatoarele criterii: sex, orientare sexuala, caracteristici genetice,
vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoarem etnie, religie, optiune polita, handicap, apartenenta, activitate
sindicala,exercitarea in conditiile legii a dreptului la grevî sau a drepturilor sindicale, etc.
(3).Conducatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele
cazuri:
- in cazul în care a savârsut o abatere grava sau abateri repatate de la regulile de disciplina a muncii,
- in cazul in care salariatul este arestat preventiv pe o perioadamai mare de 60 zile,
- in cazul in care prin organele medicale se constata inaptitudinea fizica sau psihica a salariatului pentru
indeplinirea atributiilor de serviciu,
- in cazul in care salariatul nu corespunde profesional postului.
(4).Cazurile in care este interzisa concedierea sunt cele prevazute de art. 60 Codul Muncii.
(5). Concedierea pentru savârsirea de abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a
muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajattor a cercetarii prealabile si în termenele
prevazute de lege, cercetare care se efectueaza si in cazul an care se dispune concedierea pe motive profesionale.
(6).Salariatii concediati beneficiaza de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare cu exceptia celor
aflati in perioada de proba.
( 7) Dispozitia de concediere se cominica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu:
- motivele care determina concedierea
- durata preavizului,
- crieteriile de stabilire a ordinii de prioritate
- lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenele in care salariatii pot opta pentru un alt post
vacant,
( 8 ) Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.
Art.56
Demisia este actul unilateral de vointa al salariatului, care printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului
încetarea contractului individual de munca.
(1 ) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 15 zile
calendaristice pentru functiile de executie si 30 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de conducere.
Angajatorul poate renunta de perioada de preaviz.
( 2 ) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa-ti produca toate efectele.
(3) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajtorul nu-si îndeplineste obligatiile asumate prin contractul
individual de munca.
(4 ) Salariatul poate cere încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
(5) Demisia produce efecte dupa 15 zile de la înregistrare, daca solicitantul si conducatorul institutiei publice nu
au convenit ca acestea sa se produca mai repede. În cazul functiilor de conducere termenul este de 30 de zile.
CAPITOLUL X
Reguli privind protectia, igiena si securitatea în munca a salariatilor.
ART.57
Protectia muncii, constituie un anasamblu de activitati institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune
conditii de desfasurare a procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor
institutiei

ART.58
In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale, conducerea are urmatroarele obligatii principale:
1. sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarea functionarii institutiei din punct de vedere al
protectiei muncii, sa mentina conditiile de munca pentru care a fost autorizata si sa ceara revizuirea acesteia în
cazul modificarii conditiilor de munca,
2. sa stabileasca masuri tehnice, sanitare, organizatorice de protectie a muncii
3. sa stabileasca pentru salariati reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie amuncii,
4. sa asigure si sa controleze prin persoana delegata cu aceste atributii, cunoasterea si aplicarea de catre toti
salariatii a masurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul
protectiei muncii,
5. sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor la procesul de munca:
afise, pliante, filme, etc,
6. sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii în munca, asupra riscurilor la care este expus la
locul de munca,
7. sa asigure, pe cheltuiala institutiei, instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii
in aceste domeniu
8. sa angajeze numai persoane care, în urma controlului medical corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza
sa o execute.
9. Sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite, vatamatoare, grele precum si a accidentelor de
munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice.
10. Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie
11. Sa asigure realizarea masurilor impuse de inspectorii de munca cu prilejul controalelor,
12. Sa desemneze la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la efectuarea controlului sau la
cercetarea accidentelor de munca,.
ART. 59
Atributiile persoanei pe linie de protectia a muncii, sunt în principal urmatoarele:
1. sa intocmeasca regulamentul intern de protectie a muncii si prelucrarea lui cu toti salariatii, asigurând
informarea acestora prin editarea de carti, brosuri, pliante, afise etc,
2. sa ia masuri pentru prevenirea accidentelor la locul de munca,
3. sa aduca la cunostinta conducatorului institutiei, locurile de munca cu pericol ridicat de accidente sau
îmbolnaviri profesionale.
4. Sa opreasca activitatea la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze
conducatorul institutiei,
5. Sa oblige salariatii la utilizarea in permanenta si in mod corect a echipamentului de lucru,
6. Sa dea relatii la organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii.
7. Persoana desemnata cu protectia muncii conlucreaza cu Comisia paritara din cadrul institutiei.
ACCIDENT DE BOALA, BOALA PROFESIONALA,
ART. 60
Prin accident de munca se întelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala,
care are loc în timpul procesului de munca, indiferent de natura juridica a contractului, raportului de munca si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.
ART. 61
Este de asemenea accident de munca:
- accidentul suferit de practicanti, studenti, elevi pe timpul practicii in cadrul institutiei,
- accidentul suferit de orice persoana ca urmare a actiunii intreprinse din propria initiativa pentru prevenirea sau
înlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti,
- accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca are loc la sediul angajatorului, ori in
alt loc de munca organizat de acestea in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a
accidentatului.
ART.62
Accidentul de munca in raport de urmarile produse se clasifica in:

- accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile,
- accident care produce invaliditate,
- accident mortal
- accident colectiv. Când sunt accidentate cel putin 3 salariati si din aceeasi cauza.
ART. 63
Accidentele vor fi raportate conducatorului institutiei în vederea cercetarii cauzelor si stabilirii persoanelor
vinovate. Rezultatul cercetarii se consemneaza într-un proces verbal care va stabili::
- cauzele si imprejurarile in care a avut loc accidentul
- prevederile din normele de protectie a muncii care nu au fost respectate,
- persoanele raspunzatoare,
- sanctiunile aplicabile,
- masuri ce se impun a fi luate pe viitor pentru preintâmpinarea lor.
ART. 64 Nerespectarea de catre salariat, a conducatorul institutiei, practicantilor a normelor de protectie a
muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala dupa caz potrivit legii..
CAPITOLUL XI
COMISIA PARITARA
ART. 65
(1) În cadrul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior functioneaza comisia paritara constituita în baza
Dispozitiei nr ………………care participa la stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatatea si
securitatea muncii salariatilor institutiei în timpul exercitarii atributiilor lor. În acest sens formuleaza propuneri
care privesc:
a) organizarea eficienta a timpului de munca al salariatilor institutiei;
b) formarea profesionala a salariatilor institutiei;
c) masuri de protectie a muncii.
(2) Comisia paritara participa la stabilirea masurilor care privesc buna functionare a institutiei în care s-a
organizat. În acest sens propune masuri concrete de eficientizare a activitatii institutiei.
CAPITOLUL XII
DISPOZITII FINALE
ART. 66
Prezentul Regulament de ordine interioara intra în vigoare la data aprobarii prin dispozitia Primarului comunei
Teliucu Inferior .
ART. 67
(1) Regulamentul de ordine interioara va fi comunicat sefilor de compartimente din aparatul propriu de
specialitate al Consiliului Local al com.Teliucu Inferior carora le revine sarcina de a-l aduce la cunostinta
salariatilor din subordine.
(2) Pentru cei încadrati în munca dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament de ordine interioara,
aducerea la cunostinta se va face de catre Compartimentul resurse umane.
( 3 ) Prevederile prezentului Regulament se întregesc cu alte dispozitii cuprinse în legislatia muncii, Legii nr.
7/2004 privind Codul de conduita a functioarilor publici, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a
personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, fisa postului si sarcinile de serviciu delegate.
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