ROMANIA

CONSILIUL LOCAL BUJORENI
JUDEŢUL VALCEA

HOTĂRÂREA NR. 59
Privind: aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Ordine
Interioară al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bujoreni,
judeţul Vâlcea
Consiliul local al comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27.04.2017, orele 17:00, la care participă un număr de 11
consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Văzând că prin Hotărârea nr. 42 /2017 a Consiliului Local a fost ales ca
preşedinte de şedinţă d-l Truşcă Octavian Dumitru pe lunile: aprilie, mai si
iunie 2017.
Luând în dezbatere referatul secretarului înregistrat sub nr.4093 din

21.04.2017.

vedere raportul de specialitate înregistrat sub numărul
4071/21.04.2017 prin care se propune aprobarea completării şi modificării
Având

în

Regulamentului de ordine Interioară a aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea.
Ţinând cont şi de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale

Consiliului local;
Luand în considerare şi raportul de avizare a legalităţii intocmit de catre

secretarul comunei inregistrat sub nr. 4095 din 21.04.2017
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 1, alin.2, lit. a şi alin.3, lit.a din
Legea 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum şi din
Codul Civil, Legea
nr.53/2003 privind Codul Muncii, Legea 182/2002, Legea 202/2002, Legea
7511996, Legea 601/2002, Legea 346/2002, Legea 188/1999 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Legea 677/2001, Legea 90/1996, H.G.
1086/2001, H.G. 1258/2004, 0.U.G.123/2003, 0.U.G-56/2004, O.U.G. 96/2003
modificate şi completate ulterior, precum şi alte acte normative specifice, dar
şi cele referitoare la Legea 7/2004 Legea nr.130/1996 H.G. nr.1209/2003
Legea nr.477/2004 sau alte reglementari specifice Drepturilor Omului;
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,

În temeiul art.45 din

,

Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală

:

cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al
Comunei Bujoreni cu un numar 11 voturi pentru, adopta urmatoarea

republicata

,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de Ordine
Interioară a Aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bujoreni,
judeţul Vâlcea conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al comunei nr.3 din 09.01.2013 privind
aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Ordine Interioară al
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primar şi se

comunică persoanelor interesate în termenele legale de către secretarul
comunei, afişând-o în vederea aducerii la cunoştinţă publică prin intermediul
compartimentului informare şi relatii publice-secretariat.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi „pentru”
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Truşcă Octavian Dumitru

Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

VILCU FLORIAN

Bujoreni, 27.04.2017
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ROMANIA

CONSILIUL LOCAL BUJORENI
JUDEŢUL VÂLCEA
ANEXA NR.

1

LA HOTĂRÂREA NR. 59/2017

Privind: aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Ordine Interioară al
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bujoreni, județul Vâlcea
Scop. Prezentul Regulament Intern stabileste normele de conduita profesionala precum si
dispozitii referitoare la organizarea
disciplina muncii, care se aplica tuturor salariatilor functionari
publici sau cu contract individual de munca, in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte
normative:

si

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 53/2003

—

Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
si

Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice
din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului Romaniei nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului Romaniei nr.833/2007 privind normele de organizare si functionare a
comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului Romaniei nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a
comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
si
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificarile
completarile ulterioare.
Dispozitiile prezentului regulament pot fi completate prin dispozitii privind organizarea si
disciplina muncii, emise de primar si prin alte reglementari interne.
Primaria comunei Bujoreni, judetul Valcea face eforturi permanente pentru a crea angajatilor
ambient
modern, confortabil si placut care sa favorizeze activitatea profesionala.
un
Mediul de lucru contribuie in mod decisiv la rezultatele activitatii profesionale, dar si la
imaginea institutiei.
toti angajatii au obligatia permanenta de a pastra curatenia
munca. Aceasta regula este valabila si pentru spatiile de folosinta comuna.
De

aceea,

si ordinea la locul de

Primaria comunei Bujoreni, prin specificul activitatii sale, este un spatiu public, angajatii sai
intrand in contact cu cetatenii, pe care trebuie sa-i trateze cu respect. Prin comportamentul pe care il
la consolidarea
are fata de cetateni, fiecare angajat trebuie sa contribuie intr-un mod hotarator
imaginii institutiei.
Calitatea serviciilor publice, reprezinta obiectivul primordial ai institutiei. Indiferent de
structura organizatorica in care actioneaza, fiecare angajat are un aport important la performantele de
ansamblu ale institutiei. Fiecare angajat trebuie sa-si indeplineasca sarcinile în conformitate cu

standardele de calitate.

Conducerea institutiei este cea dintai raspunzatoare de calitatea muncii angajatilor pe
coordoneaza si controleaza.

care

ii

Principii generale
Activitatea aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni se intemeiaza pe urmatoarele
principii:
a)

Principiul legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii:

b)

Principiul transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;

c)

Principiul eficientei;

d)

Principiul responsabilitati;

e)

Principiul profesionalizarii;

DD

Principiul orientarii carte cetatean.

Le

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
Regulamentul intern — denumit in continuare “ regulament” — are ca scop aducerea
la cunostinta intregului personal angajat al Primariei Brazi, a drepturilor si obligatiilor ce ii revin in
vederea asigurarii disciplinei in munca, precum si stabilirea activitatilor si operatiunilor tehnice si
le desfasoare.
administrative pe care urmeaza
Art.

1.

—

sa

se

Prin prezentul regulament
stabilesc norme de conduita si disciplina interioara aplicabile
tuturor persoanelor din cadrul Primariei comunei Brazi, judetul Prahova, din momentul nasterii
raporturilor de munca, ori de serviciu si pana la incetarea acestor raporturi.

se

Dispozitiile prezentului regulament
aplica in mod corespunzator
Caminului Cultural Brazi si Bibliotecii comunale.

si personalului din cadrul

Persoanele care lucreaza temporar in cadrul institutiei. ca detasati, colaboratori sau studenti
(care fac practica in institutie), sunt obligate sa respecte regulile de disciplina specifice locurilor de
munca in care isi desfasoara activitatea.
Toate compartimentele din cadrul Primariei Bujoreni, stabilite conform organigramei
aprobate prin Hotarare a Consiliului Local Bujoreni, ce se subordoneaza direct primarului,
viceprimarului, secretarului si sefilor de compartimente/servicii, isi desfasoara activitatea in baza
Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si al prezentului Regulament Intern, aprobate
prin dispozitii ale primarului.
Cunoasterea prevederilor Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile de
personal mentionate anterior si se realizeaza prin intermediul sefilor de compartimente, care au
obligatia sa asigure sub semnatura luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine.

-

-

-

Structura aparatului propriu al Consiliului Local si al Primariei comunei Bujoreni este
urmatoarea:
COMPARTIMENTE FUNCTIONALE
Resurse Umane;
Contabilitate;
Impozite si Taxe Locale;
Stare civila, autoritate tutelara, protectie sociala;
Urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public si privat al comunei;
Protectie Civila;
Informare si Relatii Publice, Secretariat;
Agricol;
Achizitii publice;
Juridic

CAPITOLUL

II

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA
IN CADRUL INSTITUTIEI

4rt. 2. —() Primaria comunei Bujoreni, prin persoana responsabila cu securitatea si
securitate si
sanatatea salariatilor este obligata sa ia toate masurile in vederea respectarii normelor
imbolnavirilor
de
profesionale.
accidentelor
munca
a
in
muncii
vederea
prevenirii
igiena a

si

si

(2) Obligatiile

de

institutiei sunt:

a) sa ia masuri in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca, precum si sa dispuna
masuri in vederea prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru toate locurile de
munca;
b) angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditii tehnico-organizatorice si
echipament de protectie, in conformitate cu normele legale, pentru desfasurarea in bune conditii a
activitatilor;
c) angajatorul organizeaza controlul permanent al starii materialelor si tehnicii folosite in
procesul muncii, in scopul asigurarii securitatii si sanatatii salariatilor;
d) angajatorul va asigura conditii de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca
stingere a incendiilor,
survenite in timpul serviciului, conditii de prevenire

si

e) refuzul de a lucra al unui salariat, justificat de neasigurarea de catre angajator a cerintelor
minime legale pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta, inclusiv a echipamentului de
protectie, fara pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale si/sau umane, ori

care ar periclita securitatea salariatilor, conform prevederilor legale, nu da dreptul angajatorului sa
aplice celui in cauza sanctiuni disciplinare si/sau pecuniare, refuzul nefiind considerat ca o incalcare
a obligatiilor de serviciu;
f) sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator
conditiilor de munca si factorilor de risc de la locurile de munca, pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor;
g) angajatorul va informa salariatii asupra locurilor de amplasare a stingatoarelor de
incendiu,
planurilor de evacuare in caz de pericol iminent si va instrui personalul asupra modului
cum se executa evacuarea pe tipuri de urgente;

a

h) sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti
participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;
i) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii angajatilor:
afise, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de securitate etc.;

j) sa asigure resurse pentru instruirea, formarea si perfectionarea personalului cu atributii in

domeniul protectiei muncii;

k) asigurarea si controlarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti salariatii si participantii la
procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice din domeniul protectiei muncii;
l) informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta
este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;
m) intocmirea unei evidente a locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele,
periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si
avariilor;
n) asigurarea realizarii masurilor stabilite de inspectorii de protectia muncii cu prilejul
controalelor sau al efectuarii cercetarilor accidentelor de munca;
0) asigurarea accesului

la serviciul medical

de medicina a muncii;

p) asigurarea pe cheltuiala sa a utilizarii de catre personalul angajat a echipamentelor de
protectie.
Art. 3. Angajatii au obligatia sa cunoasca normele specifice locului de munca, de securitate
igiena muncii pe care trebuie sa le respecte in activitatea desfasurata, sa foloseasca si sa intretina
in bune conditii mijloacele de protectie individuale ce le-au fost incredintate. In scopul aplicarii si
respectarii regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca corespunzatoare conditiilor in
care se desfasoara activitatea, conducerea institutiei asigura instruirea tuturor persoanelor incadrate
in munca, prin intermediul responsabililor cu atributii si in domeniul protectiei muncii, prin
urmatoarele modalitati:
si

a)
-

Instructajul introductiv-general care se face urmatoarelor categorii de persoane:

noilor angajati in munca, demnitari, functionari publici sau personal contractual;

- celor transferati sau detasati in institutie potrivit legii;
- studentilor aflati in practica profesionala.
Art. 4. Scopul instructajului este de a informa despre activitatile specifice institutiei, riscurile
pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:
a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă;
c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;

d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
Conţinutul instruirii introductiv-generale

de către angajator.

trebuie

să fie în conformitate cu tematica aprobată

Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de
teste. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
b) instructajul la locul de munca se face dupa instructajul introductiv general, de catre seful
ierarhic si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca
pentru categoriile de persoane enuntate anterior, precum si pentru personalul transferat de la un loc
de munca la altul in cadrul institutiei.

Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul
care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securității şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat şi
păstrate la persoana care efectuează instruirea.
aprobate de către angajator, tematici care vor

fi

Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru;

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale
locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare,
intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi
actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
c) instruirea periodica

-

Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării instruirii vor fi
stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de
lucru.Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.
Durata instruirii periodice,

Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel
mult 12 luni.

Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează
instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat, care vor semna fişele de instruire ale
lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a
asumat atribuţiile din domeniul securității şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat şi aprobate de
către angajator, care vor
păstrate la persoana care efectuează instruirea.

fi

(2) Obligatiile angajatilor sunt:

Ir

a) sa-si insuseasca
aplicare a acestora;

si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de

b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice;
c) sa desfasoare activitatile in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de

munca;

d) aducerea de indata la cunostinta conducatorului locului de munca despre aparitia oricarei
defectiuni tehnice sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire

profesionala;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de el sau de alti angajati;
f) utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
i-a
fost acordat;
care
g) sa coopereze cu responsabilul cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, in vederea asigurarii unor conditii de munca corespunzatoare;
h) acordarea relatiilor solicitate de organele de control
muncii.

si de cercetare in domeniul protectiei

Este interzis angajtilor sa fumeze in spatiile publice inchise.
Fumatul este permis in spatiile special amenajate pentru fumat si inscriptionate ca atare,
stabilite prin dispozitie a conducatorului institutiei.
— Conducerea
institutiei se va preocupa permanent si sistematic de asigurarea conditiilor
normale de lucru, luand masurile necesare, in scopul eliminarii/diminuarii accidentelor de munca,
imbolnavirilor profesionale si respectiv protejarii mediului inconjurator. Fiecare angajat trebuie sa
beneficieze de supravegherea sanatatii la intervale regulate, care este asigurata prin medicii de
medicina a muncii.

Orice eveniment inregistrat — accident, boala profesionala, incident periculos, trebuie
comunicat de catre angajator, dupa caz, la: Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova, asiguratorului
— in cazul
evenimentelor urmate de incapacitatea temporara de munca, invaliditate sau deces,
organelor de urmarire penala.
—

In caz de pericol ( cutremur, incendiu etc.), evacuarea personalului unitatii se efectueaza
conform Planului de evacuare, pe baza Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si Planului de
Aparare Civila, ambele aprobate conform dispozitiilor legale, care vor fi actualizate permanent.
—

CAPITOLUL III. ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA.
Art.S. Angajarea şi promovarea pe bază de examen şi concurs se face pentru PERSONALUL
CONTRACTUAL conform prevederilor Codului Muncii cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi în baza prevederilor H.G.281/1993 , H.G. 749 /1995, Legea 215/2001 cu modificările şi

completările ulterioare.

Art.6. Angajarea

promovarea pe bază de examen şi concurs pentru FUNCTIONARII
PUBLICI se face în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicata , completata si
şi
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modificata ulterior , Legii 188/1999, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare H.G.
1087/2001, dar si Hotararea Guvernului nr.1209/2003..
Art.7. Cărţile de muncă şi dosarele personale ale funcţionarilor publici, angajaţilor cu
contract de muncă şi asistenţilor personali se întocmesc, completează şi deţin de către
compartimentul Resurse Umane (secretarul comunei);
Art.8. Orice persoană care solicită angajarea, transferul, delegarea , detașarea sau are dosar
de personal trebuie să posede Curriculum Vitae conform H.G.1021/2004 — formular tip folosit în
Uniunea Europeană.
Art9. Recrutarea funcţiei publice se efectuează prin promovare, transfer, redistribuire, sau
concurs-examen susţinut conform prevederilor legale, numai dacă persoana în cauză îndeplineşte
cumulativ condiţiile impuse cumulativ de prevederile legii
ART.10. Concursul pentru ocuparea funcţiei publice dar și pentru ocuparea unui post cu
contract de muncă are la bază următoarele principii:
competiţiei deschise, transparenţei meritelor profesionale şi
competenţei egalităţii accesului la funcţie, legalităţii, dreptății şi corectitudinii în concurs ce are
tematica, condiţiile şi bibliografia afișate cu 30 zile înainte de desfăşurarea acestuia pentru luare la
cunoştinţă publică către persoanele interesate.
:

:

:

CAPITOLUL

KW.

ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Art. 11.(1) Asigurarea de catre primarie a accesului la infomatiile de interes public se face

din oficiul sau la cerere prin intermediul persoanei desemnete prin dispozitia primarului cu atributii
în domeniu liberului acces la informatiile de inters public, in conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.

(2) Orice persoana are dreptul solicite si sa obtina de la primariei informatiile de
sa

interes public.

(3) Instituţia publică este obligata sa asigure persoanelor, la cererea acestora,
informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
scris , la solicitarea informaţiilor de interes
(4) Primaria are obligatia sa raspunda
30
de zile de la înregistrarea solicitării, sau 45
cel
mult
10
zile, sau dupa caz
public , in teremen de
lucrărilor documentare si de urgenta
volumul
de zile în functie de dificultatea, complexitatea
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
zile.
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de
(5) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează si se comunică în
termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(6) Pentru informatiile solicitate verbal, funcţioanrul din cadrul compartimentului de
informare şi relaţii publice are obligatia să precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la
informatiile de interes public si sa contacteze persoanele desemnate prin Dispoziţia Primarului ,
pentru a furniza pe loc, informatiile solicitate.

în
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(7) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc , persoana este
îndrumată solicite în scris informaţiile de interes public, urmând ca cererea să-i fie rezolvată în
termenele prevăzute la alin. (4)
să

.

Art.

12.

Relatiile primariei cu mas-media se realizeaza prin intermediul primarului comunei.
CAPITOLUL V. ORGANIZARE ACTIVITATII

Art. 13. Sarcinile individuale de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului se regăsesc , în detaliu, în fişa postului, fiind obligatorii, nerespectarea lor
atrage dupa sine raspunderea salariatului în cauza, conform prezentului Regulament.
Art. 14. La încadrarea în muncă , fiecare salariat primeste în dotare bunurile necesare
desfăşurarii activităţii în primarie, obiecte de inventar, respectiv, mijloace fixe.
Art. 15. La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă , fiecare salariat are datoria să
lucrările care i-au fost încredintate în vederea exercitarii atributiilor de serviciu pe
predea bunurile
baza de proces - verbal de predare - primire.

si

Art.

16. (1) La numirea în functia publică , anual, sau de câte ori intervin schimbări,
la
încetarea raporturilor de serviciu , functionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în
precum
condiţiile legii „secretarului comunei sau instituţiei publice , declaraţia de avere
şi

.

(2) La numirea în functia publică , precum şi anual, sau de câte ori intervin
schimbări, potrivit art. 111 alin. (2) din Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice , a funcţiilor publice şi în medul de afaceri ,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei persoanele care exercită demnități publice şi funcţii publice au
obligaţia depunerii declaraţiei de interse.
,„

CAPITOLUL VI. CIRCUITUL ACTELOR IN INSTITUTIE

Art. 17. Repartizarea documentelor si a corespondentei spre rezolvare se efectueaza de
catre primarul comunei sau secretarul comunei , după caz, pe compartimente
servicii, indicându-

si

se numele, eventual rezolutia si teremenul de rezolvare.

Art.

18. Cel

care repartizeaza corespondenta, semneaza si dateaza documentul.

In cazul in care nu poate fi respectata rezolutia sau teremenul prescris, cel caruia i-a fost repartizat
documentul areobligatia sa raporteze imediat.

Art. 19. In cazul petitiilor, se vor respecta prevederile legale în domeniu.
Art. 20. Corespondenţa transmisă prin poştă va fi primită de primar sau în lipsa acestuia de

înlocuitorul legal

.

Corespondenta

în institutie se asigura prin secretarul comunei.

Art.21.(1) Actele în cadrul institutie se semneza dupa cum urmează:

si

sunt avizate de legalitate de
- dispozitiile primarului, poarta semnatura primarului
catre secretarul comunei
dupa caz, de persoana cu atributii de control finaciar preventiv ;

si

-

hotărârile Consiliului local al comunei

consiliului local şi secretarul comunei

;

,

de către

preşedintele de şedinţă al

- adeverinte si certificate se semneza de către primarul si secretarul comunei si de

;

persoana care a întocmit actul
- actele de banca si finaciar-contabile se semneza de ordonaturul principal de credite
si
(primar)
persoana cu atributii de control financiar preventiv precum si a persoanelor care au
speciment de samnatura în bancă sau trezorerie

;

documentele în domeniul urbanismului si sistematizarii, se semneza de catre
si
comunei si persoana desemnata atributii în domeniul urbanismului ;
secretarul
primarul
-

cu

- actele de stare civila se semneaza de catre ofiterul de stare civila sau persoana
delegata cu obligatii de stare civilă

;

corespondenta cu persoane fizice, juridice si institutii, se semneaza de catre
primar, secretar si persoana care a întocmit actul.
-

copiile eliberate de pe documentele aflate în arhiva primariei, cu exceptia celor care
clasificate ca secrete de stat sau serviciu , se semneaza de catre primar, secretar si
confirmă
persoana împuternicita cu obligatiile de arhiva
-

a fi

;

soluţionarea petiţiilor precum şi semnarea răspunsurilor , alte circulare, actele
transmise instanţelor judecătoreşti . corespondenţa cu instituţiilr administrati v- teritoriale din judeţ se
face de către primar şi secretar şi de persoana care intocmeste documentul ;
- actele emise în baza legilor fondului funciar se semnează de către comisia de fond
funciar numită la nivelul comunei , prin Ordin al Prefectului
-

.

(2) Pe ultima pagina a fiecarui act redactat sau în susolul acestuia, se trec initialele
persoanei care a intocmit actul respectiv , precum si numarul de exemplare.

CAPITOLUL

VII.

OBLIGAŢII

CONDUCEREA PRIMĂRIEI
Art.22. Organele de conducere ale primăriei : primarul comunei ca şef al autorităţii publice
locale alese ce reprezintă persoana juridică administrativă în faţa cetăţenilor, altor organe sau
viceprimarul comunei şi secretarul comunei ca funcţionar public de
organisme ori juridice
conducere
studii juridice sau administrative superioare numit de către Prefect în urma susţinerii şi
luării examenului — concurs pentru ocuparea acestui post au obligaţia nemijlocită de a respecta
întocmai actele în vigoare referitoare la subalterni şi să ia toate măsurile necesare pentru o bună
legală desfăşurare a activităţilor administrative specifice aparatului propriu pentru întărirea ordinei şi
disciplinei pentru promovarea noului în orice activitate precum şi pentru recompensarea celor
meritoşi precum şi pentru tragerea la răspundere şi luarea măsurilor ce se impun pentru cei ce încalcă
în mod repetat şi vădit obligaţiile de serviciu, dar şi pentru
a) - punerea la dispoziţie către personalul angajat si catre functionarii publici a dotărilor
necesare, materiale, financiare , bugetare anuale , tehnice şi documentare în vederea folosirii
tensiunii psihice
eficiente a timpului de lucru , dar si cu evitarea stresului
complete „ergonomice
ori
ale
diminuari
fizice
capacitatii de
in servici cu prevenirea aparitiei unor boli
sau incapacitati,
munca
b) — îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă a ergonomiei, normelor igienicosanitare, a protecţiei muncii ( la sistemele informatice si xerox „precum si la statiile de emisiereceptie fixe ori mobile ) şi mediului la fiecare loc de muncă atât pe timpul iernii ( pentru
temperaturile foarte scazute prevazute de lege ) cât şi vara ( pentru temperaturile crescute stipulate
de actele normative
vigoare , atat cu material ca dotare , cat si financiar cu sporuri dar si prin
consultatii de specialitate si medicamente , ori alte bunuri necesare recuperarii si tratarii gratuite .
c) — repartizarea şi utilizarea judicioasă şi legală a forței de muncă cu promovarea
personalului încadrat şi asigurarea evidenţei personalului aplicând criteriile obiective de apreciere şi
evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale; evitarea aglomerărilor de sarcini pentru
personalul angajat şi lăsarea de timp liber la discreţie pentru alt angajat conform prevederilor legii ,
promovarea unui climat de lucru destins , cooperant , participativ , novator si flexibil in cadrul
,„

cu

şi

:

si

și

,„

.

in

institutiei

)

,„

.

d) — interzicerea sub sancţiunile legii a oricăror forme de discriminare a personalului angajat
şi a oricărei forme de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor angajate;
e) — acordarea tuturor drepturilor salariale si a altor drepturi prevăzute de lege , de prezentul
regulament si de un eventual contract colectiv de munca incheiat la nivelul primariei comunei , sub
sancţiunile prevazute de actele normative , către persoane îndreptăţite fără obiecţii și motivări
personale si cuprinderea nemijlocita a tuturor sumelor de bani la bugetul local; Drepturile salariale
ale functionarilor publici si personalului contractul se platesc inaintea oricaror alte obligatii de plata
ele nu pot face obiectul vreunei tranzactii de renuntare sub
ale autoritatii sau ale institutiei publice
sanctiunea nulitatii absolute a unei asemenea conventii ;

si
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IN
f) — asigurarea pregătirii profesionale a tuturor salariaţilor în raport cu pregătirea şi cu
atribuţiile specifice postului anual minim 7 zile pe an plătite din bugetul local, iar pentru cursurile
efectuate după program cu reducerea corespunzătoare a programului de lucru cu 2 — 3 ore/zi în
timpul cursurilor fără afectarea drepturilor cuvenite;
8) — promovarea autoperfecţionării individuale şi trimiterea la cursuri de pregătire în fiecare
an a tuturor angajaţilor prin rotaţie lunară;
h) — luarea de măsuri pentru ţinerea la zi a cărţilor de muncă, a dosarelor de personal,
eliberarea legitimaţiilor tip, precum şi întocmirea anuală sau la plecarea salariatului prin transfer,
delegare, detaşare conform legii a caracterizărilor acestuia şi eventual solicitarea către Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici a cazierului funcţionarului;
i) — periodic să revizuiască fişele posturilor şi anual sa evalueze performanţelor profesionale
individuale ale functionarilor publici si personalului contractual , conform prevederilor legale si cu
confidenţialitatea tuturor datelor.
]) — interzicerea oricăror acorduri şi convenţii care să limiteze sau să înlăture orice drept ce
cuvine
salariatului, acestea fiind nule de drept şi sancţionate penal de către conducătorul care le-a
se
iniţiat.

k) — interzicerea sclavagismului şi a servirii unor alte forme de presiune ce s-ar putea face
asupra angajaţilor sau funcţionarilor publici, atât de către cetăţeni sau de către cadrele de conducere
cu exercitarea strictă numai a sarcinilor şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului si cu respectarea
prevederilor legale in vigoare ;
l) — interzicerea cu desăvârşire a fumatului şi consumului de alcool în incinta unităţii
administrative conform prevederilor legale şi sub sancţiunile legii.
m) — ordonatorul de credite este obligat sa prevada in cadrul bugetului local toate cheltuielile
ce tin de acordarea drepturilor salariale si a altor cheltuieli materiale prevazute in legislatia specifica
în contractul colectiv de munca si in functie de cresterile salariale sau sporurile , ce pot fi
previzionate a fi acordate intr-un an calendaristic sau ce pot aparea in urma unor conflicte de munca
n) — sa cheme din concediu sau din libere functionarii publici , sau personalul contractual
,
numai prin Dispozitie scrisa si numai in cazuri deosebite , care nu sufera amanare si care tin doar de
starea de urgenta sau necesitate prevazute de lege si in care urmeaza sa se produca in concret pagube
umane ori materiale deosebit de mari , tinand cont ca fiecare angajat in fisa postului are pe tot timpul
cat lipseste un inlocuitor ( indiferent ca se afla in concediu de odihna pentru refacerea fizica si
psihica , ori pentru caz de boala sau recuperare medicala , sau in rezolvarea unor probleme de
perfectionare profesionala /de familie ce nu sufera amanare
„

.

.

PERSONALULUI

ÎNCADRAT

Art.23. Toţi angajaţii administraţiei locale indiferent de studii, post sau funcţie au
următoarele obligaţii :
a) — să respecte programul de lucru atât la sosire cât şi la plecare ca o regulă generală;
b) — să respecte legislaţia privind conflictele de interese şi incompatibilităţile , dând anual şi
conform prevederilor legale o declaraţie de avere pentru funcţionarii publici.
c) — să utilizeze integral şi eficient timpul de lucru în vederea îndeplinirii obligaţiilor în
serviciu fiind interzis de asemenea fumatul şi consumul de alcool dar si discutiile neprincipiale , ori
lipsite de educatie, în incinta unităţii sub sancţiunile legii;
d) — să îndeplinească în mod conştiincios , la termen şi definitiv sarcinile şi atribuțiile trasate
în fişa postului, răspunzând administrativ civil si chiar penal pentru intocmirea inscrisurilor date în
competenta lor,
e) — să manifeste o atitudine deontologică şi etică bazată pe principiile prezentate la Cap.Il
din prezenta şi pe reguli morale, de cultură „educatie şi civilizaţie înaintată faţă de toţi salariaţii sau
către persoanele fata de care au un contact direct în timpul serviciului inclusiv cu şefii ierarhici
pentru evitarea şi desăvârşire a oricăror situaţii conflictuale şi tensionate;
D — să înştiinţeze imediat sau de îndată şeful ierarhic dacă a luat cunoştinţă de existenţa unor
nereguli de natură să împiedice bunul mers al activităţii sau de existenţa unor probleme urgente care
,„

,

,„

,„
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pot periclita bunurile materiale, băneşti, valorile umane sau materiale ale cetăţenilor instituţiei sau
localităţii
g)

;

să asigure utilizarea corectă şi responsabilă a oricărui bun material sau bănesc ca un bun
gospodar şi cu bună credinţă.
h) — să practice permanent şi cu obiectivitate transparenţa, neutralitate, dreptate, sinceritate,
deschidere şi probitate morală, orice activitate;
i) — să respecte întocmai dispoziţiile legale privind păstrarea secretului de serviciu, si de
confidențialitate sau a datelor personale conform prevederilor legale
g) — să aibă libertate de gândire şi exprimare a opiniilor şi ideilor fără îngrădire şi reţinere şi
prestigiul instituţiei şi funcţiei sale a cinstei şi corectitudinii în
să promoveze demnitatea, onoarea
sarcinile
şi atribuţiile fişei postului;
serviciu şi să respecte
să respecte ordinea şi curăţenia atât în cadrul instituţiei cât şi în
k) — să menţină, să păstreze
exteriorul ei şi să respecte Normele de Protecţia Muncii precum şi de P.S.I. contribuind prin orice
mijloace
prevenirea şi înlăturarea oricăror cazuri şi situaţii ce periclitează orice bunuri, valori sau
fiinţe umane ori animale
l) — să nu primească sau să solicite de la cetăţeni bani sau alte foloase pentru activitățile
prestate în cadrul serviciului;
m) — să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate
îndatoririle şi sarcinile de serviciu date numai pe bază de dispoziţie scrisă.
n) — sa faca parte din cadrul comisiilor de lucru stabilite prin Hotararea Consiliului Local sau
prin Dispozitia Primarului Comunei , aducand intocmai si la termen sarcinile si atributiile reiesite
din actele normative in baza caruia s-a constituit comisia de lucru, intocmind procese — verbale
oficiu sau la cerere, intocmind
hotarand cu majoritatea simpla asupra problemelor
, din
ori referate cu proiecte de
si
hotarari
propuneri
de
in
baza
de
proiectelor
specialitate
rapoarte
si
de
de
starii
drept a spetei in cauza ;
fapt
dispozitii , in functie de necesitate, dar tinand cont
sa predea la arhiva toate inscrisurile efectuate pe un an de zile si date in
o) — sa arhivareze
—

şi
şi

la

;

ivite

si

si

competenta sa;
p) — personalul contractual si functionarii publici care fac parte din cadrul compartimentelor
de specialitate din aparatul propriu raspund administrativ, civil si penal pentru: raspunsurile date,
adeverintele intocmite, certificatele si procesele verbale intocmite sau alte inscrisuri efectuate si
date in competenta lor in cazul in care nu sunt conforme cu realitatea, cu procedura emiteri, in
fondul
forma ceruta de lege, precum si in termenul stabilit de lege, dat fiind faptul ca primarul,
viceprimrul si secretarul nu pot verifica in mod permanent concordanta actelor existente la arhiva
sau la compartimentele de specialitate cu cele eliberate.
r) — sa inlocuiasca colegii de serviciu in cazul in care acestia lipsesc din diverse motive ,
situatii prevazute in cadrul fiselor posturilor
Art.23.1. Codul de conduită al funcționarilor publici.
Funcţionarii publici, in exercitarea sarcinilor si atributiunilor de serviciu sunt obligati sa
respecte prevederile cuprinse in Legea nr.7/2004, privind Codul de Conduită al Functionarilor
Publici , care reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii
pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, din
cadrul autorităților şi instituţiilor publice.
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea
birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică prin :
a).- reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.
b).- informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se
aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice.
c).- crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici,
de
o
parte şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
pe
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele :

si

.
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a).- supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au
îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.
b).- prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea
de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice.
c).- asigurarea egalității de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în
situaţii identice sau similare.
d).- profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate.
e).- imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligați
aibă
să
o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură,
în exercitarea funcţiei publice.
D.- integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în
considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.
g).- libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi
exprime
să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
h).- cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună credință.
i)- deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activitățile desfăşurate de
funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice
pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Art.23.2. Personalul Contractual in exercitarea sarcinilor si atributiilor de serviciu este
obligat sunt abligati sa respecte prevederile cuprinse in Legea nr.477/2004 , privind Codul de
conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, denumit în continuare cod de conduită,
care reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii
pentru personalul contractual din cadrul autorităților și instituţiilor publice, încadrat în baza
prevederilor Legii nr.53/2003 — Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor
alese sau numite politic.
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a
faptelor de corupţie din administraţia publică prin :
a). reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale
şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi
al personalului contractual.
b). informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se
aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei.
c). crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual
din administraţia publică, pe de o parte şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice pe de altă

şi

şi

parte.

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt
următoarele:
a). prioritatea interesului public — principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea
atribuţulor funcţiei.
b). asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice —
principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în
situaţi: identice sau similare.
c). profesionalismul — principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate.
d). imparţialitatea şi nediscriminarea — principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă,neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei.
13

e). integritatea morală — principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material.
f). libertatea gândirii şi a exprimării — principiu conform căruia personalul contractual poate
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
g). cinstea şi corectitudinea — principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună credinţă şi să
acţioneze pentru îndeplinirea conformă atribuţiilor de serviciu.
h). deschiderea
transparenţa — principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării

şi

cetățenilor.

CAPITOLUL VIII. DREPTURI
CONDUCEREA PRIMĂRIEI
Art.24. Conducerea primăriei formată din primarul comunei, viceprimarul şi secretarul
comunei au dreptul de a conduce, coordona, verifica, planifica, recompensa, promova, încadra,
elibera din post sau sancţiona personalul angajat cu contract de muncă sau funcţionarii publici numai
în condiţiile legii şi în baza uneisituaţii concrete, reale sau obiective.
De regula, in fiecare zi de luni , la ora8" dimineata , conducerea unităţii va efectua şedinţe
direcţiile pentru activitatea viitoare
de lucru de 4 - 1 oră în care va fi analizată activitatea trecută
sedinte
se vor raporta verbal si problemele
aceste
orientative
sarcini
şi
personal.La
atribuţii
pentru
cu
de
si
satele
repartizate
ivite in sectoarele activitate
Primarul , Viceprimarul si Secretarul comunei vor tine audiente cu cetatenii , m cursul
saptamanii , iar problemele deosebite le vor trece intr-un registru special , cu termene , persoane
obiective clare , conform urmatorului program de audiente
responsabile
1.- Primar
- Luni si Miercuri : ora9" - 11”.
11”,
— Marti si Joi
2.- Viceprimar
11”.
:ora9”
3 - Secretar comuna — Luni si Vineri

.

si

şi

:

ora -

-

PERSONALUL ÎNCADRAT
Art.25. Toţi angajaţii primăriei indiferent de post sau funcţii au următoarele drepturi :
a) - salarizare ( compusa din salariu de baza , sporuri , premieri , suplimente ) , alte drepturi ,
zilnic
şi săptămânal, concediu de odihnă anual, egalitate de şanse şi de tratament, demnitate
repaus
în muncă, securitate şi sănătate în muncă, acces la formarea si perfectionarea profesională (7zile pe
an platite ) „informare şi consultare, participarea la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă
şi a mediului de muncă, protecţie în caz de concediere, negociere colectivă şi individuală,
participarea la acţiuni colective, constituirea în asociaţii sau aderarea la sindicate conform
prevederilor legale şi asigurarea unui loc de muncă după studiile şi pregătirea deţinută echivalentă
postului ocupat conform fişei postului şi prevederilor legale; Pentru munca efectuata in afara
programului de lucru si in zilele de sarbatori legale „sambata ori duminica personalul contractual si
functionarii publici primesc sporul prevazut de lege „sau pot solicita liber in functie de necesitati
Secretarul comunei va primi sporurile pentru orele lucrate peste program ( ex. participarea la
sedintele de comisii , la licitatii, la sedintele de consiliu,la oficierea cununiilor civile,la efectuarea
altele ) si in zilele de sarbatoare
serviciului de paza si de control
b) — condiţii de muncă, sănătate, pregătire profesională, securitatea muncii şi buna
funcţionare a unităţii administraţiei locale, ce consta din plata de catre bugetul local a materialelor de
protectie a muncii , a consultatiilor medicale de specialitate pentru bolile profesionale aferente
postului , medicamente si materiale de recuperare adecvate si cu includerea lor în cadrul contractelor
colective de munca la nivel local/de primarie , a unor sporuri si indemnizatii , in coroborare si cu alte
alte contracte colective de munca existente la alte primarii din tara , precum indemnizatia de hrana ,
indemnizatia de tinuta , sporul de stres neuro-psihic , spor de conditii vatamatoare , spor de
.

si

.

:
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[A

spor de munca penibile si spor de toxicitate , spor de antena , ca spor de conditii
altele ;
vatamatoare
c) — salarizare conform prevederilor legale, compusă din salariul de bază, indemnizaţii,
Legii 247/2005 in situatia in care aceste plati sunt
sporuri ( de dificultate : conform Legii 10/2001
de
de
normative
),
fidelitate
acte
(
platii
se
a
prevazute
, de confidentialitate , sau de dispozitiv , daca
ori
contractul
colectiv de munca sau printr-o hotarare
de
de
normative
sunt prevazute
acte
,
judecatoreasca ) , ( de vechime in munca , pentru munca prestata in timpul noptii , pentru depasirea
duratei normale
zilei de lucru , pentru zilele de repaus saptamanal , sambata , duminica
alte zile
de sarbatori legale dispuse
aprobate de catre superiorul ierarhic — respectiv de primar , viceprimar
si secretar comuna si conform organigramei/dupa caz , de titlu stiintific ) şi premieri ( anual lunar
,
,
de merit ) ; In acest context Secretarul Comunei beneficiaza de plata orelor suplimentare pentru
depasirea duratei normale a zilei de lucru si la sedintele de consiliu local , precum si de plata zilelor
de repaus saptamanal , sambata si duminica in cadrul comisiilor de coordonare sau asigurarea
permanentei in serviciu , in cazul alegerilor si recensamintelor tinute conform actelor normative
d) — beneficierea de concedii de odihnă ( cu plata primelor de concediu si a indemnizatiilor
aferente posturilor ) , de boală, studii, maternitate, îngrijire copii sau fără plată, sau altele conform
legii; decontarea biletelor de transport privind interesele primariei si consiliului local si dovedite cu
Ordinele de Deplasare ; Plata transportului de la domiciliu la servici ( si invers ) a functionarului
public sau a personalilui contractual , prin decontarea biletelor de autobuz , ori plata abonamentului
de catre primarie , sau alta forma de intelegere cu organele de conducere ale firmei de transport prin
practica gratuitatea acestui transport
care se transpune
e) — repaus săptămânal sâmbăta, duminica sau sărbătorile legale şi condiţii de asistenţă
medicală gratuită, asigurări sociale şi de şomaj în sarcina angajatorului ori despăgubiri pentru culpa
unităţii conform prevederilor legale.
P) — beneficierea de pensie pentru limită de vârstă, invaliditate, indemnizaţii pentru concedii
de odihnă , de indemnizatie pentru refacerea capacitate de munca şi ajutor banesc sau material de
sarbatorile de Craciun si Paste ( ce vor fi prevazute în cadrul contractelor colective de munca ) ,
pensii de urmaşi , ori ajutoare de înmormântare, transfer, delegare şi detaşare în condiţiile legii;
g) — asocierea în sindicate şi asociaţii cu caracter profesional;sau aderarea la un contract
colectiv de munca la nivel local ; acces liber la internet pentru orice problema necesara si utila
periclitate

,

si

:

si

a

si

si

,„

;

in

posatului

.

;

h) — beneficierea de orice drept prevăzut de actele normative , de prezentul regulament de
ordine interna , de un contract colectiv de munca incheiat la nivel local sau de o hotarare
judecatoreasca , fără restricţii, obiecţii şi motivări nefondate şi neîntemeiate
i) — beneficierea anual de minim 7 zile pe an de cursuri de pregătire profesională la un centru
regional plătit din bugetul local sau cu reducerea programului de lucru cu 2-3 ore în timpul
cursurilor de pregătire profesională fără afectarea drepturilor cuvenite şi o zi liberă în prezilele de
examene în vederea pregătirii pentru acestea.
j) — adresarea oricăror organe superioare sau în justiţie fără îngrădire ori de câte ori angajatul
se consideră prejudiciat în drepturile sale legitime, inclusiv în contencios administrativ , civil ca si
conflict de munca sau în acţiune penală după caz.
k) — să aibă concediu plătit după cum urmează 5 zile pentru căsătorie personală, 3 zile
pentru naşterea unui copil sau căsătoria unui copil, 3 zile pentru deces în familie până la gradul III de
rudenie inclusiv , 1 zi libera pentru control medical ;

.

:

1)

—

să beneficieze de vechimea în muncă după cum urmează
-dela 3la Sanide 5%;

:

dela

5 la 10 am de 10%;
la 10 la 15 ani de 15%;
la 15 la 20 am de 20%;

-de
-de
- peste 20 de ani de 25%.
m)- sa beneficieze de zilele de sarbatoare legala in care nu se licreaza:
- ] ianuarie,2 îanuarie —Anul
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane
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- 16 aprilie, 17 aprilie —Pastele
- I mai —Ziua muncii

iunie —Ziua copilului
4 iunie,5 iunie — Rusalii
15 august — Adormirea maicii domnului
30 noiembrie —Sfantul Andrei
] decembrie — Ziua Nationala a Romaniei
25 decembrie, 26 decembrie prima zi si a doua zi de Craciun
n)- persoanele care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului pana la doi ani
beneficiaza de reducerea timpului de lucru cu 2 ore pe zi fara a fi afectat salariul de baza si
vechimea in munca , de asemenea femeile cu probleme sau copii pana la varsta de 2 ani beneficiaza
iar in cazuri deosebite prestarea muncii cu fractiune de norma
si de alte drepturi prevazute de lege
considera
4
6
norma
de sau ore se
intreaga fara afectarea veniturilor acesteia
ca
-

1

,„

,

.

CAPITOLUL IX

—

ATRIBUTII

ATRIBUTIILE PRIMARULUI
Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
statului, în condiţiile legii;
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant
consiliul
local;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu
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.
alin. (1) lit. b), primarul:
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale 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 şi emiterea de titluri
de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale:
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
alin. (1) lit. d), primarul:
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute
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
art. 38 alin. (6) lit. a)-d);
prevăzute
măsuri
d)ia
pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecției şi controlului efectuării
serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor
din patrimoniul public şi privat al unităţii administrati v-teritoriale;

al

la

la

la
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e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau,după caz, a raporturilor de muncă,
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
Dasigură 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 unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor
criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea
primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat
contractul de management."
(8) Responsabilitati pe linia calitatii:
-Stabaleste politica si strategia în domeniul calitatii,
-Analizeaza periodic evolutia calitatii produselor si serviciilor, cat si functionarea SMC si
dispune masurilenecesare atingerii nivelului stabilit,
-Numeste Reprezentantul managementului pentru calitate si ii atribuie responsabilitate si
autoritate pentru stabilirea, implementarea si functionarea SMC,
-Asigura resursele necesare pentru implementarea si functionarea SMC,
-Aproba Programarea anuala al auditurilor interne si urmareste rezultatele auditurilor,
calitatii si procedurile de sistem,
-Aproba Manualul de management
de instruire.
Planul
anual
-Aproba

în

şi

al

Managementul de varf al Primariei asigura prin primar conditiile necesare identificarii si
satisfacerit cerintelor clientilor/cetatenilor prin:
-stabilirea si promovarea in cadrul Primariei a politicilor si obiectivelor, precum si a
strategiilor de realizare a acestora in vederea cresterii constientizarii, motivarii si implicarii active a
angajatilor Primariei,
clientii sai, precum si cu alte surse de
-definirea cailor de comunicare viabile intre Primarie
informare (diverse institutii, etc),
-punerea la dispozitie a structurii si a resurselor necesare pentru sustinerea planurilor
strategice ale Primariei.
Activitatea Primarului este reglementată de următoarele acte normative:

si

-Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
-Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, actualizată;

ATRIBUTIILE

SECRETARULUI

Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
-avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
-participă
şedinţele consiliului local;
-asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,
precum şi între aceştia şi prefect;

la
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-organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor
primarului;

-asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor prevăzute la lit. c), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public;
-asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează
hotărârile consiliului local;
-pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
-alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar;
-avizeaza pentru legalitate toate actele emise de primar, actele emise de toate compartimentele
si serviciile din Primarie,
Secretarul poate coordona
stabilite de primar.

si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al

Primarului,

Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau alte insarcinari date de consiliul
local ori de primar.
Activitatea Secretarului este reglementată de următoarele acte normative:
-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici;
-Legea nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
-Legea nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către
cetăţeni;

-Legea nr.24/2000, privind normele de
normative;
-Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor
-Legea nr.161/2003 privind unele măsuri
demnităților publice, a funcţiilor publice şi în

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
locali;

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea

corupţiei;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
publicităţii imobiliare;
-Legea nr. 7/1996, a cadastrului
2001
12
octombrie
din
544
privind liberul acces informaţiile de interes public
-Legea nr.
25
2004
martie
pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale;
-Legea nr. 67 din
-Legea nr.115/1996, privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,
functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere;
-Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a
petititlor;
-Legea nr. 554 /2004 privind contenciosul administrativ;

şi

-Codul Civil;
-Codul de procedură

;

la

civilă;

-Ordonanţa Guvernului nr. 5 /2001 privind procedura somaţiei de plată ;
-Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

de

plată

ale

BIROU RESURSE UMANE
Elaboreaza impreuna cu celelalte compartimente proiectul regulamentului de organizare si
functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Valcea.
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Urmareste intocmirea si reactualizarea fiselor posturilor si inscrierea tuturor sarcinilor si
lucrarilor ce trebuie realizate de salariatii din cadrul compartimentelor de specialitate.
Organizeaza concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul aparatului propriu, la
solicitarea acestora.
Aplica reglementarile legale privind salarizarea personalului din aparatul propriu al primariei.
Prezinta consiliului local spre analiza si aprobare statele de functii ale aparatului de specialitate
al Primarului, cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie, in
fiecare an bugetar, in limita fondurilor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
respective.
Pregateste toate documentatiile necesare aprobarii de catre consiliul local, a statelor de functii,
cuprinzand numarul de postun si functiile personalului de conducere si executie.
Asigura asistenta de specialitate la elaborarea normelor si normativelor de personal ale
Serviciilor
institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Bujoreni.
Propune organizarea de concursuri pentru incadrarea in munca, avansarea in grade sau trepte
profesionale potrivit prevederilor legale.
Propune spre aprobare locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporurilor
pentru conditiile grele de munca, periculoase sau vatamatoare.
Se ingrijeste de intocmirea aprecierilor si de stabilirea calificativelor anuale pentru intregul
personal al primariei.
Efectueaza lucrarile legate de incadrarea, transferarea, pensionarea sau incetarea contractului
de munca pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului.
Tine evidenta personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului si a carnetelor de
munca ale salariatilor.
Urmareste completarea si semnarea declaratiilor de avere conform Legii nr. 115/1996 privind
declararea si controlul averii functionarilor publici si a unor persoane cu functii de raspundere, de
catre functionarii publici care isi desfasoara activitatea în cadrul autoritatii publice.
Intocmeste legitimatii pentru salariatii aparatului propriu.
Intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora, precum si a concediilor
de odihna care se acorda pentru evenimente familiare deosebite si a concediilor fara plata, care se
acorda conform prevederilor legale.
Asigura programarea personalului, pe baza de grafic, in vederea efectuarii de catre acesta a
serviciului pe institutie(ofiter de serviciu).
Urmareste asigurarea ordinei si disciplinei in munca controland prezenta la lucru, in timpul
programului stabilit, precum si verificarea si vizarea pontajelor pentru personalul propriu al

si

primariei.
Se ingrijeste de pastrarea carnetului unic cu ordine de deplasare si tine evidenta acestora.
Organizeaza formele de perfectionare profesionala a functionarilor publici din aparatul de

specialitate al Primarului.
Colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul administratiei publice locale, Scoala
Nationala de Studii Politice si Administrative si alte institutii de profil, care potrivit legii, raspund
de perfectionare in unele domenii si specialitati, in vederea elaborarii si definitivarii programului de
perfectionare al personalului.
alte acte
Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei
normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului.

si

Activitatea Biroului Resurse Umane este reglementată de următoarele acte normative:
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi
completănie ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată,
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
-Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, actualizată;
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-H.G.nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
-HG.r. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică;
-H.G.nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a
1210/2003 privind organizarea
-H
comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
-H.G.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare:
-H.G.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor
de bază între limite şi a normelor de evaluare a performaneţelor profesionale individuale
pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale;
-Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
-Q.U.Gnr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă cu modificările şi
completările ulterioare;
-Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;
-Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
-Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate:
informaţiile de interes public;
-Legea nr. 544/2001 privind accesul
-0.G.nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;,
şi
şi obligaţiile personalului autorităţilor
-HG. nr. 1860/2006 privind drepturile
cazul
în
altă
localitate,
şi
în
deplasării,
detaşării
şi
delegării
precum
perioada
instituţiilor publice pe
în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
-Ordin nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
-Ordin nr. 9055/2006 al preşedintelui

Gr.

la

pentru stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanță pe
profesionale individuale ale funcţionarilor
baza cărora se face evaluarea performanţelor
publici;

-Ordin nr. 20/2007 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea
Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
-0.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de
şi creşterile salariale care se
salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum

acordă funcţionarilor publici în anul 2007;
-0.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
şi HI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire
personalului salarizat potrivit anexelor nr.
sectorul
de
salariilor
şi
bază
în
a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
bugetar
a
de demnitate publică;
-Ordin nr. 500/2007 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind
delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii

ll

publice de conducere;
-Ordinul nr. 19002007 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă
a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă
o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi
desfăşoară activitatea.

STAREA CIVILA
Inregistreaza actele de stare civila- nasteri, casatorii, decese; opereaza mentiuni pe marginea
actelor de stare civila, opereaza sentinte stabilire tagada paternitate, opereaza rectificari in instanta,
elibereaza dublicate certificate nastere, casatorie, deces.
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Completeaza buletinele statistice pentru nascuti, decedati, casatoriti, completeaza comunicari
de modificari la evidenta populatiei, completeaza comunicari pentru nascuti la evidenta populatiei,
inregistreaza actele de adoptie.
Completeaza dosare de schimbare de nume pe cale administrativa.
Elibereaza livrete de familie pentru casatorii si dosarele de alocatie complementara si
monoparentala;
Elibereaza adeverinte pentru dosarele de alocatie pentru copii nou nascuti, intocmeste dosare
pentru copii nou nascuti;
Intocmeste sesizari succesorale(anexa I), trimis comunicari la primarii pentru persoanele
decedate(anexa II);
Completeaza si trimit situatii privind activitatea de stare civila(lunare si trimestriale), opereaza
sentinte civile;
Intocmesc dosare cu actiuni in instanta (anulari, rectificari acte);
Efectueaza acte de transcriere (nasteri, casatorii, decese);
Opereaza adrese ale Ministerului de Interne (dobandire si redobandire cetatenie, renuntare
cetatenie.

Indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996;
Ehbereaza la cerere adeverinte
copii de pe documentele din arhiva;

si

Activitatea Stare Civila este reglementată de următoarele acte normative:
-Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 119/19%, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996;
-Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind schimbarea numelui pe cale dministrativă;
-Hotărîrea Guvernului nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români ;
-Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
-Hotărîrea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie
a informaţiilor clasificate în Romînia;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi modificată;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
-Ordonanţa Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români cu modificări şi completări aprobată prin Legea 290/24.10.2005
COMPARTIMENTUL JURIDIC

si

asigura reprezentarea Primariei si Consiliului Local Bujoreni in fata instantelor de drept comun
a instantelor de contencios administrativ ;
- redacteaza cereri de chemare in judecata, intampinari, note scrise, declaratii de apel si recurs,
motive de apel si recurs în cauze aflate pe rolul instantelor de judecata ;
- asigura evidenta operativa a tuturor cauzelor litigioase in care este parte Primaria comunei
Bujoreni, o autoritate a administraţiei publice locale sau o institutie sau un serviciu public de
interes local si asigura reprezentarea în faţa instanţei
- acorda, la cerere, sprijin si consultanta juridica autorittailor administratiei publice locale, care nu
au personal de specialitate, pentru solutionarea litigiilor cu valori ridicate si o complexitate
deosebita;
- examineaza si propune masuri de rezolvare a sesizarilor care implica cunostiinte juridice de
specialitate adresate Primariei si Consiliului Local Bujoreni ;
-

;
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sprijina compartimentele de specialitate in redactarea contractelor economice in care Primaria
comunei Bujoreni este parte
- colaboreaza cu compartimentele de specialitate la intocmirea proiectelor de hotarari si dispozitii
care urmeaza sa fie adoptate sau emise de Primaria comunei Bujoreni, respectiv de Primarul
comunei
- asigura dezbaterea si popularizarea actelor normative nou aparute, care reglementeaza activitatea
in domeniul administratiei publice locale, cat si a reglementarilor interne, in vederea cunoasterii
aplicarii acestora de catre salariatii institutiei ;
- contribuie la elaborarea proiectului programului anual si teritorial de coordonare si indrumare,
precum si obiectivele ce se vor urmari a se realiza in teritoriu ;
- indruma si coordoneaza activitatea Consiliului local cu privire la organizarea sedintelor de
consiliu, intocmirea proiectelor de hotarari, a rapoartelor, avizelor, a modului de desfasurare a
sedintelor, precum si elaborarea si adoptarea hotararilor si emiterea dispozitiilor
- indeplineste atributiile ce-i revin privind activitatea comisiei interne pentru analiza notificarilor la
Legea nr.10/2001, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005
- relatii functionale cu Primarul comunei Bujoreni, cu functionarii publici si salariatii din
compartimentele si directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primariei
- sa vizeze de legalitate toate contractele Primariei Bujoreni;
- tinerea registrelor de evidenta a controalelor si a contractelor Primariei comunei Bujoreni pe
categorii(concesiuni terenuri, donatii bunuri mobile si imobile, concesiuni servicii publice,
concesiuni spatii medicale, inchirieri terenuri, inchirieri alte bunuri, vanzari bunuri mobile,
achizitii bunuri imobile, achizitii bunuri mobile, achizitii rechizite si birotica, achizitii lucrari
altele asemenea);
publice
- urmarirea executarii acestora la termenele convenite prin contracte;
- comunicarea in xerocopie a contractelor de achizitie la comisia de achizitii publice si biroul

;

-

;

si

;

;

si

buget-contabilitate;
- comunicarea contractelor de concesiune la biroul impozite si taxe locale si biroul buget
contabilitate;
- comunicarea contractelor de concesiune spatii medicale la biroul buget-contabilitate si biroul
impozite si taxe locale;
- comunicarea contractelor de vanzare-cumparare la biroul impozite si taxe locale si la biroul
buget-contabilitate;
- comunicarea contractelor de achizitii la biroul impozite si taxe locale, biroul buget contabilitate
si biroul de achizitii publice.
Activitatea Compartimentului Juridic este reglementată de următoarele acte normative:
-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
-Legea nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
-Legea nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către
cetăţeni;

-Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
-Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali;
-Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
-Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
-Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

;
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-Legea nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
-Legea nr.115/19%, privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,
functionarilor publici
a unor persoane cu functii de conducere;
-Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitulor;
-Legea nr. 554 /2004 privind contenciosul administrativ;

si

-Codul Civil;
-Codul de procedură civilă;

-Ordonanţa Guvernului nr. 5 /2001 privind procedura somaţiei de plată ;
-Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

de

plată

ale

COMPARTIMENT AGRICULTURA
Participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 si 1/2000 cu modificarile si
completarile aduse de legea nr.247/2005;
Participa la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de razboi;
Intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti
cetateni;
aplicare a deciziilor D.G.A.LA. Valcea;
Raspunde de punerea
sarcini
si
alte
solicitate prin acte normative;
Indeplineste
Organizeaza, intocmeste si tine evidenta Registrului Agricol;
Intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii:
Asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in
baza documentelor care atesta proprietatea;
Intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica,
Oficiul de Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a
animalelor si productiile realizate pe culturi agricole, produse agricole;
Raspunde de eliberarea certificatelor de producator , biletelor de proprietate a animalelor
inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii;
Inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste
achitarea taxei de eliberare;
Efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate;
Indeplineste alte sarcini stabilite prin dispozitiile primarului, viceprimarului, secretarului si
hotararile Consiliului Local;
Desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la dispozitia comisiei locale
„documentele din arhiva primariei si registrele agricole;
Pune la dispozitia biroului impozite si taxe locale datele din registrele agricole privind
calcularea impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical;

in

si

Activitatea Compartimentului Agricultura este reglementată de următoarele acte
normative:
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
0.G. nr. 13 din 26 iulie 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
comunitare pentru cadastru si agricultura aprobata prin Legea nr. 39/2002;
Legea nr. 7/1997 a cadastrului şi publicității imobiliare;
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;

;
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Legea nr. 1/2000 şi 247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale
Legii nr. 169/1997;
0.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

;

SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA
Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele
sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
a oricaror personae aflate în nevoie.
varstnice, persoanelor cu handicap
In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara
activitati in urmatoarele domenii:

si

A.

In domeniul protectiei copilului:

-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea
sintetizarea acestor date si informatii;
si realizarea lor, asigurand centralizarea
-identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor
speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a
abandonului copilului;
-realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
-actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii
acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
-exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia in situatiile si in
conditiile prevazute de lege;
-sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
-identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii în intretinere,
asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor

si

speciale, etc;

-asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru
copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool
droguri precum si a comportamentului delicvent;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar
in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor
pentru imbunatatirea acestei actvitati;
-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii
societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
-asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
copilului si
-sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei
acestuia;
evalueaza modul
drepturile
sunt
care
respectate
-asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu
respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

si

si

in
B.

In domeniul protectiei persoanelor adulte:

-evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia,
-identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in
mediu familial si in comunitate;
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-elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau
combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool,
precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
-organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de
specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita
accesul persoanelor
aceste drepturi;
si
-organizeaza raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza
accesul acesteia in late institutii specializate;
-evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza
persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
-asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
-asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea
situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor
de urgenta;
-asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in

la

domeniul protectiei sociale;

-realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
-dezvolta parteneriate si colaboreaza cu instituţii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai
societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale
pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de
programe de asistenta sociala de interes local;
-asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei
retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
-asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul
neangradit al persoanelor cu handicap;
-asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile
revin, stabilite de legislatia în vigoare.
Activitatea Compartimentului de Asitenţă Socială este reglementată de următoarele acte
normative:
-Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
-Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
-Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
-Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă
socială/persoanele cu atribuţii n asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului;
- Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate;
- Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului
de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 323/2007 privind prevenirea abandonului de către familie;
-Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei;
-Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
-Legea nr. 396/2006 privind sprijinul financiar la constituirea familiei;
-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
-Legea nr. 448/2006 privind asistenţa socială;
ce

ii
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-Legea nr.482/2006 privind acordarea trusoului pentru nou născuţi;
-Legea nr.61/1993 privind acordarea alocaţiilor pentru copii, republicată;
- Legea nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
-Legea nr. 105/2003 privind acordarea alocaţiilor familiale complementare şi de susţinere
pentru familia monoparentală;
-Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
-OG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi unele
facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice;
-Legea nr. 119/1197 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;
-OUG nr. 26/1997 privind protecţa copilului aflat în dificultate;
-OUG nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu

handicap;

-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
-OG nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare

COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE
Direcţia de Investiţii şi Achizitii Publice este subordonată Primarului comunei Bujoreni şi este
compartimentul funcţional din cadrul aparatului de specialitate al primarului care asigură
revin cu privire la dezvoltarea economico-socială a comunei.
îndeplinirea atribuţiilor ce

ii

Atributii:

l-Elaboreaza programul anual a achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii publice contractante;
3-Elaboreaza sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire
ori, in cazul organizarii de licitatie, impreuna cu alte persoane implicate in actiune;
4-Indeplineste obligatii referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute termenele din
Ordonanta de Urgenta nr.34/2006;
S-Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
6-Constituie si pastreaza dosarul de achizitii publice ;
alte
7-Indeplineste oricare alta sarcina ce rezulta din lege, hotariri ale Guvernului Romaniei
acte normative
legatura cu domeniul de activitate al compartimentului;
8-Executa si alte insarcinari date de primar, viceprimarul sau secretarul comunei.
Activitatea Compartimentului de Achiziii Publice este reglementată de următoarele acte

in

si

normative:
-Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
-Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din
15.05.2006;
-Legea nr. 337 din 17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a guvernului nr. 34 din
19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea |, nr. 625 din 20.07.2006;
-Ordinul 155 din 02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica, emis de Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice.
273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
-Legea
completarile ulterior
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-Ordinul 183 din 03.11.2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de
publicitate media, emis de Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice.
DIRECTIA ECONOMICA
Coordoneaza, conduce si controleaza indeplinirea atributiunilor de catre biroul buget
contabilitate, biroul impozite si taxe locale si biroul resurse umane.
BIROUL BUGET-CONTABILITATE,
Organizeaza si conduce evidenta contabila a patrimoniului Consiliului Local si a sumelor
primite pentru executarea cheltuielilor proprii si ale unitatilor subordonate;
Intocmeste inchiderea lunara a veniturilor si cheltuielilor pe capitole bugetare si articole de
cheltuieli, intocmind balanta de verificare in baza notelor contabile la salarii, materiale, subventii,
investitii, fonduri speciale si venituri proprii.
Intocmeste bilantul, respectiv darea de seama contabila si anexele, trimestrial si annual si le
Directia Generala a Finantelor Publice;
depune
Asigura tinerea evidentei lunare a cheltuielilor din bugetul local;
Asigura efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii, urmareste miscarile care se fac,
în gestiuni, în cursul anului;
Intocmeste lunar statele de plata a salariatilor, deplasarilor in tara, ajutoarelor de boala,
concediilor de odihna
altor drepturi banesti ale salariatilor si asigura plata acestora:
Intocmeste borderourile de retineri si ordinele de plata;
Vireaza la diversi terti, garantii imprumuturi la diferite banci, impozit salarii, CAS, CAS, fond

la

si

somaj;

Intocmeste ordine de plata si achita cheltuielile de intretinere(incalzit, iluminat, apa canal,
salubritate, posta, telefon, fax, radio-TV, furnituri de birou, materiale de curatenie. alte materiale si
prestari servicii cu caracter functional, reparatii auto, carburanti, asigurari auto, paza, materiale si
intretinere tehnica de calcul, etc.);
Calculeaza indemnizatiile de sedinta pentru consilierii locali si asigura plata acestora in
conformitate cu legislatia in vigoare;
Urmareste efectuarea, în numerar sau virament, a tuturor platilor efectuate prin Trezorerie,
ridica extrasul de cont si verifica exactitatea sumelor inscrise in acestea;
Asigura tinerea evidentei in conformitate cu prevederile legale in vigoare a mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar, materialelor, carburantilor;
Exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie si ia masuri
corespunzatoare pentru evitarea unor situatii in afara legii;
Asigura elaborarea proiectului buget de venituri si cheltuieli al comunei Stoenesti;
Urmareste mentinerea echilibrului financiar si a capacitatii de plata a comunei Stoenesti:
Depune zilnic la Trezorerie cu foaie de varsamant incasarile pe conturi.
Intocmeste zilnic Registrul de Casa.
Verifica existenta documentelor care sa ateste receptionarea de materialesi bunuri de natura
obiectelor de inventar si mijloace fixe livrate de furnizori si ia masuri in cazul constatarii unor
eventuale diferente.
Intocmeste zilnic bonurile de consum la materialele de intretinere si rechizite de birou.
Raspunde de evidentierea in contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate din
dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare in baza proceselor verbale ale Comisiilor de Casare.
Asigura incasarea si reantregirea unor cheltuieli cat si a veniturilor provenite din chirie spatiu,
utilitati, copii acte, certificate de urbanism, imprimate stare civila,etc.
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i

Intocmeste ori de cate ori este nevoie, dari de seama statistice privind realizarea planurilor de
salarii, asigurari sociale de sanatate si asigura depunerea acestora la Directia Generala a
munca
Finantelor Publice, Directia Generala de Statistica si Casa de Asigurari pentru Sanatate.
Raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor si operatiunilor cuprinse in documentele
intocmite in cadrul biroului si intocmeste Registrul Jurnal;
Exercita si alte atributii stabilite de lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale

si

primarului.

Activitatea Biroului Buget Contabilitate este reglementată de următoarele acte normative:
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe 2008,
Legea nr. 571/2003 (actualizată) - privind Codul Fiscal - Titlul IX,
H.G.nr. 44/2004 (actualizată) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003
privind Codul Fiscal - Titlul KX;,
O.G.nr. 92/2003 (actualizată) - privind Codul de procedura fiscal;
H.G.nr.1050/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 0.G.nr.92/2003;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Legea nr. 82/1991 (actualizată) — a contabilităţi;
Ordinul Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Cu privire la constatarea si stabilirea impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului
Consiliului Local:
Intocmeste referatele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale
altor venituri ale bugetului propriu al
Consiliului Local in domeniul stabilirii impozitelor, taxelor
acestuia.
Primeste procesele verbale de contraventii in domeniul constructiilor si impreuna cu biroul
urbanism si amenajare a urbanismului urmareste incasarea contraventiilor aplicate.
restante, a majorarilor de intarziere
Tine evidenta nominala si centralizata a debitelor curente
ale
venituri
taxelor
bugetului Consiliului Local.
si asupra incasarii impozitelor,
a altor
Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea
impozitelor, taxelor si altor venituri cuvenite.
Cu privire la controlul privind declararea, impunerea, evidenta contabila si achitarea
obligatiilor fata de bugetul Consiliului Local :
Stabileste in sarcina contribuabililor diferenta de impozit, taxe si calculeaza majorari de
intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate.
Constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale.
Dispune masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le
|

si

si

revin.

si

si

tarifelor
Efectueaza controlul fiscal in legatura cu achitarea obligatiilor in domeniul taxelor
locale si pentru alte venituri stabilite dupa o masa impozabila de marime variabila. In acest context,
stabileste diferente de impozite si taxe si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora,
constata contraventii si aplica amenzi si penalitati, pentru o perioada impozabila, ce se prescrie dupa
cum urmeaza:
5 ani-pentru creantele bugetare provenite din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit
legii si din majorarile aferente;
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3 ani-de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita a creantelor provenind din amenzi
sau alte creante bugetare decat cele de mai sus.
Cu privire la urmarirea
incasarea veniturilor bugetului Consiliului Local:
Urmareste achitarea integrala si la termen a obligatiilor fiscale pe baza datelor din evidentele
tinute pe calculator, pe registru si alte documente de evidenta conduse manual;
In situatia în care se constata neplata la termen a impozitelor si taxelor locale de catre
contribuabili, biroul contabilitate, impozite si taxe pune în aplicare procedurile de executare silita, in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmind in
acest sens documentele oficiale pentru aplicarea masurilor de executare silita.
Raspunde
legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele prezentate sau

si

de

intocmite.
Exercita si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale
primarului.
Activitatea Biroului Impozite si Taxe Locale este reglementată de următoarele acte
normative:
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 571/2003 (actualizată) - privind Codul Fiscal - Titlul IX;
H.G.nr. 44/2004 (actualizată) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Titlul IX;
0.G.nr. 92/2003 (actualizată) - privind Codul de procedura fiscala;
Ordinul Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea puiblică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
BIROUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI, INTEGRARE EUROPEANA,
INVESTITII, MEDIU SI RELATII CU PUBLICUL

si

Coordoneaza
indruma activitatea de urbanism desfasurata la nivelul comunei Bujoreni.
Verifica si solutioneaza in termenul legal cererile si sesizarile cetatenilor, adresate consiliului
local, pe linie de urbanism si amenajarea teritoriului.
Intocmeste procesele verbale de constatare a contraventiilor in domeniul constructiilor, le
inainteaza in vederea aplicarii sanctiunilor in conformitate cu prevederile art. 24 din legea nr.
50/1991, republicata si participa la incasarea amenzilor.
Intocmeste si actualizeaza banca de date a lucrarilor de constructii de interes public si privat,
conform H.G. nr. 853/1998, autorizate de Consiliul Local si primarie, incepand cu anul 1992.
Analizeaza continutul documentatiilor de urbanism elaborate (planuri urbanistice generale si
regulamente locale de urbanism) si propune avizarea acestora in Comisia Tehnica Judeteana de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Urmareste stadiul elaborarii, avizarii si aprobarii planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism, obtinerea avizelor conform reglementarilor legale, precum si
solicitarea fondurilor necesare pentru finalizarea actiunii, in conformitate cu H.G.59/1999.
Urmareste regularizarea taxelor la autorizatiile de constructie a Consiliului Local a caror durata
de executie a lucrarilor a expirat si participa la incasarea acestora.
Intocmeste necesarul de lucrari de cadastru de specialitate imobiliar edilitar si de constructie a
bancilor de date urbane, cu finantare de la bugetul de stat, pentru solicitarea de fonduri si urmareste
realizarea acestora, în conformitate cu Legea nr. 7/1996 si H.G.R.521/1997.
Receptioneaza ridicarile topografice, intocmeste certificatele de atestare a dreptului de
proprietate si tine evidenta acestora, in conformitate cu prevederile H.G.R.834/1991 privind
stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat.
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Asigura la cerere indrumarea si asistenta tehnica de specialitate consiliului local in domeniul
amenajarii teritoriului precum si la amplasarea si executarea lucrarilor de interes local.
Acorda sprijin tehnic de specialitate consiliului local privind gestionarea terenurilor,
constructiilor si dotarilor tehnico-edilitare aflate in patrimonial acestora.
Analizeaza si propune, spre aprobare, consiliului local, studiile privind amenajarea teritoriului,
organizarea retelei de localitati, a zonelor protejate construite si naturale, precum si a zonelor
turistice ale comunei.
Supravegheaza aplicarea prevederilor din planul de urbanism si amenajarea teritoriului, in
acord cu planificarea de mediu.
Urmareste modul de stabilire al zonelor protejate (surse de apa potabila, statii de tratare apa
pluviala si menajera, areale naturale botanice, zoologie sau geologie, monumente istorice si de arta,
etc) proiectarea si stabirirea masurilor pentru buna functionare a acestora, organizarea accesului,
circulatiei si activitatilor economice permise in zona.
Urmareste respectarea tehnologiilor privind colectarea, tratarea, valorificarea si evacuarea
deseurilor menajere, solide sau lichide si face propuneri legate de dezvoltarea, infiintarea,
desfiintarea sau restrangerea serviciilor de salubritate in localitate.
Propune programe pentru: dezvoltarea retelelor de canalizare, de colectare a apelor pluviale
uzate, realizarea si modernizarea statiilor de epurare, realizarea unor rampe de gunoi, în conformitate
cu cerintele de mediu si exploatarea corespunzatoare a acestora, eic.
Participa la inventarierea anuala a bunurilor de interes public si privat al consiliului local.
Intocmeste studii de prognoza si prezinta propuneri pentru exploatarea, imbunatatirea dotarilor
tehnico-edilitare a localitatilor, precum si extinderea si modernizarea acestora.
Analizeaza si propune pentru serviciile de gospodarie comunala aplicarea de noi tehnologii,
ecologice, care sa conduca la cresterea calitatii serviciilor.
Urmareste modul in care se exploateaza, se intretin, se repara si se modernizeaza instalatiile de
producere, transport, distributie a apei potabile, a energiei termice, a gazelor naturale, a instalatiilor
de prelucrare a apelor uzate, etc., pregatirea acestora pentru sezonul rece.
Urmareste activitatea de curatenie si salubrizare a localitatii.
In perioada sezonului rece, urmareste saptamanal, stadiul pregatirilor pentru parcurgerea in
furnizarii de servicii publice de calitate.
conditii normale a perioadei in vederea asigurarii
relatia
tehnic,
cu diverse organisme internationale in vederea
vedere
din
de
Asigura
punct
local la programele derulate de acestea;
consiliului
economice
dezvoltarii relatiei
a participarii
participa in colaborare cu compartimentele de specialitate, la intocmirea documentatiilor necesare
aderarii consiliului local la diverse organisme si foruri internationale.
Participa la activitatea de promovare a imaginii localitatii in judet, la demararea si intretinerea
de parteneriate si infratiri cu alte regiuni din Europa.
Asigura derularea unor proiecte de cooperare interegionala, la care consiliul local este parte.
Asigura organizarea vizitelor, delegatiilor straine sau a reprezentantilor diplomatici care
viziteaza localitatea.
Participa la conceperea documentatiei de licitatie pentru proiectele de finantare externa
nerambursabila.
Adapteaza propunerile de proiecte ale consiliului local la criteriile de eligibilitate ale
programelor de finantare derulate de diverse organisme internationale.
Elaboreaza toate documentatiile necesare pentru accesarea programelor de dezvoltare regionala
implementate prin structurile specifice.
Intocmeste si gestioneaza baze de date referitoare la O.N.G. din localitate si la programele
derulate de acestea, elaboreaza propuneri vizand relatia cu sectorul asociativ.
Redacteaza rapoartele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale
consiliului local în domeniile specifice activitatii Serviciului Programe, Integrare Europeana.
Exercita si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale

si

si

si

primarului.

Activitatea Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului, Integrare Europeana, Investitii,
Mediu si Relatii cu publicul este reglementată de următoarele acte normative:
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-Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
-H.G. nr. 525/ 1996 republicat 2002 - Regulamentului general de urbanism;
-Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea
executăni construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
-HG.nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
-Legea nr. 350 din 6 iulie 200lcu modificările şi completările ulterioare privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
-REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a
construcţiilor;
-Legea nr. 422 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare
privind protejarea
monumentelor istorice;

-ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementări tehnice "Metodologie de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate
(PUZ)";
-Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 cu modificările şi completările ulterioare privind calitatea în
construcţii
-Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane.
-Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Atributii

:

Pe linie de potectie civila :
l-Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a
documentelor operative(Planul de Protectie Civila, Planul de aparare impotriva dezastrelor, Planul
de evacuare, Planul de alarmare)
2-Sa conduca, pregatirea formatiunilor de protectie civila si sa le verifice prin exercitii de
de interventie in caz de dezastre.
alarmare, in vederea mentinerii starii de operativitate
3-Sa organizeze si sa conduca, prin comisia de protectie civila, potrivit ordinelor sefului
protectiei civile, actiunile formatiunilor de protectie civila pentru inlaturarea urmarilor produse de
dezastre, atacuri aeriene sau teroriste
4-Sa asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea
si aducerea personalului de conducere la locul de conducere, în mod oportun,
caz de dezastre sau
la ordin ;
5-Sa elaboreze si sa duca la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale si
lunare, pregatirea comisiei, formatiunilor si populatiei, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale
de instruire si sa le prezinte spre aprobare sefului protectiei civile al orasului ;
6-Sa conduca, prin membri comisiei, pregatirea comandantilor, formatiunilor si populatiei,
lunar evidenta pregatirii acestora si sa raporteze datele despre acestea la Inspectoratul de
tina
sa
Protectie Civila Judetean Valcea ;

si

;

in

7-Sa conduca, lunar, instructajele metodice- sub directa indrumare si coordonare a sefului
protectiei civile al comunei- cu comandantii de formatiuni precum si antrenamente privind exercitiile
tactice planificate, potrivit documentelor intocmite in acest sens.
8-Sa asigure colaborarea cu formatiunile de pompierii civili si de Cruce Rosie, cu formatiunile
de paza si protectie, Gardienii Publici si Seviciul de Ambulanta de pe raza comunei pentru realizarea
masurilor de protectie cuprinse în documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii de
protectie civila in special, in timpul aplicatiilor, exercitiilor si alarmarilor

;
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9-Sa intocmeasca situatia cu mijloacele, aparatura, utilajelor si instalatiilor de pe teritoriul
folosite in caz de dezastre sau in cazuri speciale si sa o actualizeze permanent;
comunei, care pot
10-Sa stabileasca posibilitatile de utilizare pentru adapostire prin folosirea constructiilor
subterane existente(subsoluri, beciuri) sau a proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc
documentatiile tehnice pentru amenajara acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in
timp de razboi sau la dezastre
11-Sa faca propuneri si sa organizeze impreuna cu Comisia de Protectie Civila evacuarea
populatiei, angajatilor, colectivitatilor de animale si a unor bunuri materiale in situatii speciale, in
in raport cu situatia creata ;
conformitate cu prevederile planurilor intocmite in acest scop

fi

;

si

mijloacelor audiovizuale sau punctelor
12-Sa asigure periodic, prin intermediul presei scrise,
de afisaj, instruirea cu notiuni elementare a cetatenilor, asupra principalelor masuri pe care acestia
trebuie sa le ia in caz de dezastru ;
la alte activitati conduse
13-Sa participe. obligatoriu, la toate convocarile, bilanturile, analizele
de esaloanele superioare ;
14-Sa intocmeasca si sa propuna anual bugetul de venituri si cheltuieli pentru compartimentul de
protectie civila in colaborare cu compartimentul de contabilitate ;
al

si

15-Sa asigure si sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare si evidenta a
literaturii de protectie civila ;
documentelor secrete, a hartilor
16-Sa raporteze Inspectoratului de Protectie Civila si Comisiei de dezastre de la judet despre
orice eveniment deosebit de pe raza comunei , eventual cu Comisia de Protectie Civila sa evalueze
pagubele estimative
17-Sa raporteze inspectoratului imediat superior despre plecarea in concediu legal de odihna,
deplasari in teren, invoiri sau scutiri medicale,detasari, pentru aprobare
18-Informeaza oportun despre depasirea valorilor permise ale calitatii factorilor de mediu
producerea unor dezastre, precum si gasirea in teritoriu a munitiilor ramase neexplodate si participa
efectiv la limitarea si inlaturarea efectelor acestora

si

;

;

si

;

19-Sa indeplineasca toate atributiile pe linie de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului

;

pentru aparare
20-Sa indeplineasca , sa execute, ordinele primite de la Centrul Militar Judetean. Sa intocmeasca
anual tabele nominale cu tinerii care urmeaza sa fie recrutati si sa le predea Centrului Militar
Judetean ;
21-Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte
acte normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului.

;

22 -Executa si alte insarcinari date de primarul, viceprimarul sau secretarul comunei.

Activitatea compartimentului protecţie civilă este reglementată de următoarele acte
normative
-Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
-Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
-Instrucţiunile privind Organizarea şi Înzestrarea Inspectoratelor, Comisiilor şi Formaţiunilor
de Protecţie;
-Hotărârea Guvernului nr. 642/2005, pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ - teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
-Hotărârea Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată
şi completată prin Legea nr. 15/2005;
-Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
-Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul, modificată prin Legea nr. 339/2006,
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CAPITOLUL X. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
Art.26. Activitatea în cadrul unităţii administrative locale si organizarea timpului de lucru
este de 5 zile/săptămână; 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, de lunea până vinerea inclusiv, iar sâmbetele,
duminicile şi sărbătorile legale fiind libere de drept în condiţiile legii.
Art.27. Durata normala a timpului de munca se desfasoara de regula dupa urmatorul
program
a. Pentru aparatul propriu al Consiliului local :
luni — marti, intre orele 07 — 16";
- miercuri, intre orele 07“ — 17
- joi, 07"
- vineri, intre orele 07“ — 13% ;
- Pauza de masa este de 15-30 min zilnic , fara afectarea vreunui drept salarial .
b. Biblioteca comunala :
Luni-vineri intre orele 7" — 15%;
c. Casa de Cultura :
- marti — vineri intre orele - 09-12”
.

:

R

16";

-

17-22,

sambata si duminica intre orele 16" — 22”,
Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta
salariatilor si sunt afisate la sediul autoritatii si al institutiilor publice din subordinea sa.
Repartizarea functionarilor publici si a personalului contractual pe satele comunei este cea

stabilita conform domiciliului
Art.28. Din motive de sănătate , ori familiale sau alte probleme justificate , personalul
angajat, funcţionarii publici, de execuţie sau de conducere pot avea un programului de lucru
modificat si aprobat de catre conducatorul unitatii
Art.29, La solicitarea primarului comunei şi numai cu consimţământul scris al personalului
angajat, funcţionarului public de execuţie sau de conducere în baza unei dispoziţii emise pot fi
chemaţi în zilele de sâmbăta, duminica sau sărbătorile legale la care plata se va face cu spor de 100
% sau cu compensarea corespunzătoare a timpului lucrat şi plăți efectuate conform legii, deci
pentru
o zi de sărbătoare, sâmbătă sau duminică lucrate — 8 ore se dă echivalentul a 2 zile lucrătoare libere,
iar pentru 4 ore în aceeaşi situaţie se dă echivalentul unei zile lucrătoare libere;
Art.30. În cazul în care secretarul comunei nu a reuşit să-şi ia concediul prevăzut de lege sau
liberele într-o singură tranşă sau în două tranşe din motive care nu ţin de persoana acestuia, are
dreptul să-şi 1a toate zilele libere sau concediul în continuare pe zile până la definitivarea acestora
până
sfârşitul anului,
Art.31. Programarea şi evidenţa concediilor a absenţelor motivate sau nemotivate cade în
sarcina primarului comunei.
Art.32. Angajatul cu contract de muncă precum şi funcţionarul public are dreptul să refuze în
scris sau motivat, datat şi înregistrat, îndeplinirea unor dispoziţii primite de la organele de
conducere, dacă le consideră ilegale, putând refuza şi îndeplinirea unor dispoziţii scrise în cazul în
care aceasta este vădit ilegală ( asumandu-si raspunderea administrativa , civila ori penala pentru
neexecutarea sarcinii trasate si pentru considerarea si opinia ca aceasta ar fi ilegala )
.

.

la

.

CAPITOLUL XI. MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU
Art.33. Delegarea, detaşarea, transferul în interes personal sau de serviciu, mutarea.
suspendarea de drept sau la cerere pentru personalul contractual se face în conformitate şi în

condiţiile prevazute de Codul Muncii,
Contractul individual de muncă se suspendă de drept conform prevederilor în vigoare si in
situatiile prevazute de lege enţe nemotivate
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în situaţiile strict
limitative impuse de lepe
Art.34. Delegarea, detașarea, transferul în interes personal sau de serviciu, mutarea,
suspendarea de drept sau la cerere pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu prevederile
Legii 188/1999 republicata , cu modificările şi completările ulterioare
:

.
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CAPITOLUL XII EVALUAREA ŞI RECOMPENSARE
Art.35. Evaluarea performanţelor individuale profesionale pentru personalul angajat cu

contract de muncă se face conform legii.

Art.36. Evaluarea performanţelor individuale profesionale pentru funcţionarii publici se face
conform H.G. 1209/2003, în alte acte normative prevăzute de lege.
Art.37. Recompensele acordate funcţionarilor publici si personalului contractual se aplica in
conformitate cu prevederile legii.
CAPITOLUL XIII. SANCŢIUNI

Art. 38. Persoanele angajate cu contract de muncă care încalcă cu vinovăţie/culpă obligaţiile
inclusiv normele de comportare si au abateri disciplinare se sancţionează conform
serviciu
de
prevederilor Codului Muncii, conform legii.
Art. 39. Functionarii publici care încalcă cu vinovăţie sau din culpă obligaţiile de serviciu,
inclusiv normele de comportare, savarsesc abateri disciplinare se sancţionează conform prevederilor
Legii 188/1999 , republicata , cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 40, Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
- întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
absenţe nemotivate de la serviciu;
- nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
- nerespectarea secretului profesional sau a confidențialităţii lucrărilor cu acest caracter
- manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea;
- desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
- refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
- încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de
interese şi interdicții stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
- stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea
:

;

soluționării cererilor acestora;

Art.41. Sancţiuni disciplinare sunt urmatoarele

:

mustrare scrisă,
3 luni;
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până
salarizare
de
în
sau, după caz, de promovare,
gradele
suspendarea dreptului de avansare
1
la la 3 ani;
în funcţia publică pe o perioadă
retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an;
- destituirea din funcţie.
Art.42. La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea
abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele
abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in
antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei leg.
Art.43. Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii
comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la
data savarsirii abateri disciplinare.
In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
dispunerea clasarii ori
infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana
renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea,
renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau incetarea procesului penal.
-

la

de

la
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Pe perioada cercetarii administrative, in situatia în care functionarul public care a savarsit
o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau
institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta
cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui
compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.
Art.44. Aplicarea unei sancţiuni disciplinare nu exclude cumulul sau aplicarea celorlalte
sancţiuni : materiale, băneşti, civile, contravenţionale, administrative sau penale după caz şi funcţie
de starea de fapt şi de drept atât pentru organele de conducere cât şi pentru angajaţii primăriei.
Secretarul comunei poate fi sancţionat sau i se poate desface contractul de muncă numai in
conditiile si procedurile stipulate de Legea 215/2001 privind Administraţia publică Locală.,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
.

Suspendarea raportului de serviciu

se

Art.45. Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public
afla in
dintre
urmatoarele
situatii:
una
1).a)este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile
prevazute la art. 34 din Legea 188/1999 actualizata;
al)este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile
prevazute la art. 34 din Legea 188/1999 actualizata;
a2)este incadrat la cabinetul unui demnitar;
b)este incadrat la cabinetul unui demnitar;
c)este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor
misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru

perioada respectiva;
d)desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii;
e)efectueaza stagiul militar*****), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f)este arestat preventiv sau se afla in arest la domiciliu;
g)efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical
pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori
gradul I inclusiv, in conditiile legii;
a unei rude pana
h)se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in
conditiile legii;
i)carantina, în conditule legii;
j)concediu de maternitate, in conditiile legii;
K)este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;

la

forta majora;

m)in cazul in care s-a dispus trimiterea în judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor
prevazute la art. 54 lit. h);
n)pe perioada cercetarii administrative, în situatia in care functionarul public care a savarsit
o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de
disciplina;

o)in alte cazuri expres prevazute de lege.
zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de drept, dar
(2)In termen de
mai
luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept,
de
tarziu
data
nu
functionarul public este obligat sa informeze in scris persoana care are competenta legala de numire
in functia publica despre acest fapt Neinformarea persoanei care are competenta legala de numire in
functia publica atrage incetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu exceptia
cazurilor prevazute la alin. (1) lit. £), h), î), k) st D.
functia publica are obligatia sa asigure,
(3)Persoana care are competenta legala de numire
in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), conditiile necesare reluarii
activitatii de catre functionarul public.

15

.

in
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initiativa functionarului public in urmatoarele situati:
Art.46 (1)Raportul de serviciu se suspenda
a)concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
7 ani sau, în cazul copilului
b)concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana
de 18 ani;
varstei
implinirea
cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana
institutii
internationale, in alte situatii
c)desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau
art. 33 alin. (1) lit. c);
decat cele prevazute
la
d)pentru participare campania electorala;
e)pentru participarea la greva, in conditiile legii.
(2)Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru
un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) si la art. 33 alin. (1), pe o
perioada cuprinsa intre o luna si 3 ani.
(3)Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile calendaristice
alin. (1) lit. e), cand
inainte de data cand solicita suspendarea, cu exceptia situatiei prevazute
face cu 48 de ore inainte de declansarea grevei.
cererea de suspendare
la art. 33 alin.
raportului
(4)Suspendarea
de serviciu se constata in cazurile prevazute la alin. (1) sicazul
aproba
respectiv
se
prevazut la
si
speciale,
cazuri
legi
alte
reglementate prin
(1), precum
functia
numirii
in
publica.
al
alin. (2), prin act administrativ persoanei care are competenta
(S)Dispozitiile art. 34 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile prevazute la alin. (1)

la

la

la

la

se

se

in

in

si (2).

Art. 47 (1) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ

al

persoanei care are

competenta legala de numire in functia publica.
(2)Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu,
cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica
precum
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
(3)Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa
rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, in
conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot
inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.
(4)Perioada suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile art. 33 alin. (1) hit. c) si art. 34 alin. (1)
lit. c) se considera vechime in functia publica.
Art.48. Încetarea raporturilor de serviciu au loc în condiţiile prevazute de legea speciala sau
generala dupa categoriile de personal .
Art.49. Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act
administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in
urmatoarele conditii:
a)de drept;
b)prin acordul partilor, consemnat in scris;
c)prin eliberare din functia publica;
d)prin destituire din functia publica;
| e)prin demisie.
Art.50. Contestaţiile angajaţilor sunt de competenţa Ordonatorului de credite , ca si
conducator al unitatii solutionand petitia sau contestatia conform procedurii legale si comunicand-o
in termen persoanei interesate , care are posibilitatea si dreptul de a se adresa instanţei de contencios
administrativ sau civile , ca si conflict de dreptul muncii conform legii.
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