
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA PARINCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 7971 din 14 decembrie 2021
PRIVtND APROBAREA REGULAMENTULUT DE ORGANTZARE $t FUNCTTONARE AL

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PARINCEA

Consiliul Local al comunei PARlNCEA,judetul BACAU;
Avand in vedere referatul de aprobare cu ff.7972 din 14decembrie2021 al primarului

comunei PARINCEA, dl. Sorin ROSU ,din care rezulta necesitatea aprobarii Regulamentului
de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei PARINCEA .

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

ln temeiul Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia
publica,republicata.

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c), 139 alin. (1) ,art. 196 alin. (1) lit. a)
,art.197 alin (4) si (5) si ari.'198 alin (1)si (2) din Ordonanta de urgent5 a Guvernului nr.
57l2019 privind Codul administrativ, cu modificArile qi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei PARINCEA, previzut in anexa care face parte integranta
din prezenta hoGrare.

A.t1.2. Ptezenta hotarare poate fi atacata in instanta, in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.3. Prezenta hotdrare se va aduce la cuno$tinte public prin afisare la sediul
primariei si pe site-ul institutiei si se va comunica :

- lnstitutrei Prefectului Judetului BACAU;
- Primarului Comunei PARINCEA
- Aparatului de specialitate al Primarului Comunei PARINCEA
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Anexa la proiectul de hotarare nr. 7971 din 14 decembrie 2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE 9I FUNCTIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI PARINCEA.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - Regulamentul de organizare gi functionare (R.O.F.) al aparatului de specialitate al
Primarului comunei PARINCEA este actul admnistrativ care detaliaza modul de organizare a
aparatului de specialitate al Primarului comunei PARINCEA, stabilegte regulile de
funclionare, politicile, procedurile 9i atribuliile ce revin compartimentelor de munc6 aprobate
conform legii, respectiv ale personalului din aparatulde specialitate, fiind intocmit in
conformitate cu prevederile OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Art. 2. - (1) Primeria comunei PARINCEA este o structure functionald fdrd personalitate
juridica si fera capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la indeplinire
hoterarile Consiliului Local al Comunei PARINCEA si dispozitiile primarului comunei
PARINCEA, gi are ca misiune.gestionarea si solutionarea problemelor curente ale
colectivitdtii locale pe care o reprezintS, in numele siin interesul acesteia.
(2) Primdria comunei PARINCEA este constituite din primar, viceprimar si aparatul de
specialitate al primarului, format din totalitatea compartimentelor functionale, fdre
personalitate juridice, gi secretarul general al comunei.

Art. 3. - Administratia publice localS in comuna PARINCEA se organizeaze Si funclioneazd
in temeiul principiilor generale ale administratiei publice, respectiv: principiul legalitatii,
egalitdlii, transparentei, propo(ionalitatii, al satisfacerii interesului public, al impa(ialiidtii,
continuitetii Si adaptabilitetii, precum si al principiilor specifice administratiei publice tocale,
respectiv: principiul descentralizarii, al autonomiei locale, principiul consulterii cetitenilor in
solutionarea problemelor de interes local deosebit, principiul eligibilitdtii autorilAtilor
administratiei publice locale, principiul cooperarii, principiul responsabilitetii, principiul
constrangerii bugetare.

Art. 4. - Sediul Primdriei comunei PARINCEA este in comuna PARINCEA, sat pARINCEA,
Strada Primariei,nr.22, judelul BACAU.

Art. 5. * Comuna PARINCEA are un primar si un viceprimar, alesiin conditiile legii pentru o
perioadd de 4 ani, care indeplinesc functii de demnitate publica.

CAPITOLUL II
Structura organizatoricd a Primdriei Comunei pARINCEA si principalele tipuri de relatii de
subordonare

Art.6. - Structura organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei
PARINCEA (organigrama 9i numarulde pcsturi) este stabilitd gi avizatd prealabilin
conformitate cu preverile iegale in vigoare, elebcrate Si aprobatd prin hotdrate a Consiliului
Local al comunei PARINCEA.

Art. 7. - ln cadrul structurii organizatorice se stabi;esc relatiide autoritate (ierarhice
iunctionale) de cooperare, de reprezentare de control. Conducerea si controlul aparatului de
specialitate sunt asigurate de primar.

/1,n. 8. - Relatiile de aLrtoritate ierarhicd presupun:
a) Viceprimarul comLrnci si secretarul general al comunei sunt in subordrnea primarului



COMUNEi PARINCEA;
b) Personalul angajat'in cadrul Compartimentului conlabilitate si resurse umane este'in
subordinea directe a primarului comunei PARINCEA.
c) Personalul angajat in cadrul Compartimentului taxe si impozite locale este in subordinea
directd a primarului comunei PARINCEA .

d) Personalul angajat in cadrul Compartimenlului achizitii publice, implementare proiecte si. investitiieste in subordinea directe a primarului comunei PARINCEA.
0 Personalul angajat in cadrul Compartimentului agricol Qi Compartimentului asistentd
sociale, este in subordinea directi a secretarului general al comunei PARINCEA.
e) Personalul angajat in cadrul Compartimentului deservire esle in subordinea directa a
viceprimarului comunei PARINCEA
g) Primarul comunei poate angaja un consilier personalin limita numarului maxim de posturi
aprobate. Consilierul personal al primarului igi desfegoard activitatea in baza unui contract
individual de muncd pe durata mandatului primarului, fiind in subordinea directd a primarului
comunei PARINCEA .

CAPITOLUL III
Componentele din structura Primdriei comunei PARINCEA si atribuliile principale ale
acestora

Art. 9. - Primeria comunei PARINCEA este structurate dupe cum urmeaze:
'1. Primarul comunei PARIIiCEA;
2. Viceprimarul comunei PARINCEA;
3. Secretarul general al comunei PARINCEA;
4. Compartiment contabilitate si resurse umane;
5. Compartiment taxe si impozite locale
6. Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investihi
7. Compartiment agricol;
8. Compartiment asistentA sociald;
9. Compartiment deservire

Art. 10. - Perscnalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei PARINCEA exercitd gi
respunde de indeplinirea atributiilor specifice postului, precum Si de alte responsabiliteti
incredintate prin hotdrari ale Consiliului Local PARINCEA gi in baza dispozitiilor Primarului
comunei PARINCEA.

Sectiunea 'l - Primarul comunei PARINCEA si atributiile principale ale acestuia

Art. 1 1. - (1) Primarul asigurd respectarea drepturilor $i libert5tilor fundamentale ale
cetdtenilor, a prevederilor Constitutiei, precum gi punerea in aplicare a legilor, a decretelor
Pregedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hoterarilor Consiliului
Local PARINCEA. Primarul dispune masurile necesare gi acordA sprijin pentru aplicarea
ordinelor gi instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai
autoritetilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor pregedintelui
consiiiu lui judetean, precum gia hotdrarilor consiliului judetean, in conditiile legii.
(2) Pentru punerea in aplicare a activitdlilor date in competenta sa prin actele prevezute la
alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialilate.
(3) Apalatulde specialitate al primaruluieste structurat pe compartimente functionale
incadraie cu funclionari publici gi personal contractual.
(4) PrimarLIl conduce institutiile pubiice de interes local, precL!m si serviciile publice de interes
local.
(5) Primaru! Dadicipa la gedinteie consiliului local Si are dreptul sd isi exprime punctul de
vedere asupra luturor problemeior inscrise pe ordinea de zi precum gi de aformlila
amendamente cie fond sau de forma asupra oriceror proiecte de hotarari, inclusiv ale allor



iniliatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-
verbal al sedintei.
(6) Primarul, in calitatea sa de autoritate publice executive a administratiei publice locale,
reprezinte unitatea administrativ-teritoriald in relatiile cu alte autoriteli publice, cu persoanele
fizice sau juridice romane sau strdine, precum siin justi.tie.

Art. 12. - Primarul indepline$te urmetoarele categorii principale de ahibutii:
a) atributii exercitate'in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii:

- indeplineste func_tia de ofiler de stare civile si de autoritate tutelare si asigurd functionarea
serviciilor publice locale de profil;

- indepline$te atributii privind organizarea 9i desfe$urarea alegerilor, referendumului si a
recenSimantUlui;

- in exercitarea atributiilor de autoritate tutelare si de ofiter de stare civile, a sarcinilor ce ii
revin din actele normatjve privitoare la recensdmant, la organizarea gi desfisurarea
alegerilor, la luarea mAsurilor de protectie civild, precum gi a altor atributii stabilite prin lege,
primarul aclioneaze 9i ca reprezentant al statului in comuna PARINCEA;
- poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducdtorilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor qi ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei
publice centrale din unitetile administrativ-teritoriale, daci sarcinile de ii revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul de specialitate.
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local:
- prezintd consiliului local, in primultrimestru al anului, un raport anual privind starea
economicd, sociala si de mediu a unitdtii administrativ-teritoriale, care se publicd pe pagina
de internet a unitetii administrativ-teritoriale, in consitiile legii;
- participA la gedintele consiliului local si dispune mesurile necesare pentru pregdtirea Qi
desfdgurarea in bune conditii a acestora;
- prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
- elaboreazi, in urma consultdrilor publice, proiectele de strategii privind starea economicS,
sociald $i de mediu a unit6tii administrativ{eritoriale, le publica pe site-ul unitetii
administrativ-teritoriale si le supune aprobArii consiliului local.
c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale:
- exercit; functia de ordonator principal de credite;
- intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere al
exercitiului bugetar gi le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele
prevazute de lege;

- prezinta consiiiuiui local informdri periodice privind executia bugetare, in conditiile legii;
- initiazd, in condi(iile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de tifluri
de valoarea in numele unitdtii administrativ-teritoriale;
- verifice, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscalS a contribuabililor
la organul fiscalteritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetetenilor, de interes local:
* coordoneaze eaizarca serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate
publica de interes local;

- ia mdsuri pentn.l prevenirea gi, dupe caz, gestionarea situatiilor de urgente;
- ia masuri pentru organizarea execut6rii si executarea in concret a activit5tiloi legate de
administrarea domeniului public gi privat al comunei precum gi pt"ivind gestionarea serviciilor
publice de interes lccal,

- ja mAsuri peniru asigr.trarea inventarierii, e..,!Centei statistice, inspeciiei gi controlului
furnizdrii serviciilor pur,lic de interes local, precum gi a bunurilor din patrirr]oniul public si
privat al comunei;

- nume$te, sanctioneaze gi dispune suspendai"ea, modificarea siincetarea raporturilor de
serviciu sau. dupd caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru pei.sonalul din cadrul



aparatului de specialitate, precum si pentru conducdtorii institutiilor Qi serviciilor publice de
interes local,

- asigurA elaborarea planurilor urbanistice prevdzute de lege, le supune aproberii consiliului
local si actioneaze pentru respectarea prevederilor acestora;
- emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege 9i alte acte
normative, ulterior verificdrii si certificdrii de cetre compartimentele de specialitate din punctul
de vedere al regularitdtii, legalitAtii $i de indeplinire a cerintelor tehnice;
- asigurd realizarea lucrerilor gi ia masurile necesare conformarii cu prevederile
angajamentelor asumate in procesul de integrare europeane in domeniul protectiei mediului
9i gospoderirii apelor pentru serviciile furnizate cetetenilor.
e) alte atributii stabilite prin lege:
- desemneazd functionarii publici anume imputerniciti sd aducd Ia indeplinire obligatiile
privind comunicarea citatiilor 9i a altor acte de procedurd, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu
modificerile si completdrile ulterioare;
- colaboreazd cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale din unitetile adminisirativ-teritoriale,pr6cum gi
cu autoritdtile administratiei publice locale gijudetene, in vederea exercitdrii corespunzdtoare
a atributiilor sale;
- propune numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local si ai serviciilor publice
de interes local pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si
criteriilor aprobate de consiliul local

A(. 13. - Primarul poate delega, prin dispozitie, atributiile ce ii sunt conferite prin lege alte
acte normative viceprimarului, secretarului general al comunei sau personalului din aparatul
de specialitate, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.

Art. 14. - in exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau
individual. Acestea devjn executorii numaidupd ce sunt aduse Ia cunogtinta public6 sau dupd
ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupi caz.

Sectiunea 2 - Viceprimarul comunei PARINCEA si atributiile principale ale acestuia

.Art. 15. - (1) Viceprimarul comunei PARINCEA este ales, prjn vot secret, cu majoritate'absolute, din randul membrilor Consiliului Local al comunei pARINCEA, ta propunerea
primarului sau a consilierilor locali.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de
drept al acestuia, situatie in care exercite, in numele primarului, atributiile de ii revin acestuia.
(3) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul iSi pastreazd statutul de consilier local, fere
a beneficia de indemnizatia aferentd acestui statut.
(4) Durata mandatuluiviceprimarului este egale cu durata mandatului consiliului local. in
cazulin care mandatul. ln cazulin care inceteaza mandatul consiliului local sau inceteazS
calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaze de drept
$i mandatul viceprimarului, fdrd vreo afte formalitate.

Art. '16. - Viceprimarul indeplinegte urmetoarele categorii principale de atributii:
- indeplineste atributiile prin]arului in conditiile Ordonantei de Urgente a Guvernului nr.
5712019, cu modificerile $i compleiSrile ulterioare, 9i orice alte atributii Cispuse de cStre
primar prin dispozitie de delegare de atributii,
- indrumd gi coordoneaze aciivitatea compartimentelor din aparatul de specialiia:e al
primarului aflate in subordinea sa, conform dispozi{iei de cielegare;
- respunde direct de aducerea la indeplinire a dispcziliilor primarului, hotirarilor consiliului
local si actelor normatice referitoare la activitS(ile specifice compartimentelor pe care !e
coordoneazd:

- sustine audiente in problemele specifice compartimentelor pe care ie coordoneaz6;



- prezinte primaruluj, la solicitarea acestuia, informeri cu privire la activitatea desfesuratd,
precum si propuneri privind imbunatAtirea activitdtii compartimentelor pe care le
coordoneazd:

- indeplineqte si alte atributii incredintate de primarul comunei PARINCEA si Consiliul Local
al comunei PARINCEA.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COIVIUNEI PARINCEA

Sectiunea 3 - Secretarul general al comunei PARTNCEA si atributirle principale ale acestuia

Art. 17. - (1) Secretarul general al comunei PARINCEA detine o functie publicd specificd de
conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau $tiinte politice, ce asigurd
respectarea principiuluj legalitetiiin activitatea de emitere si adoptare a actelor
administrative, stabilitatea functionerii aparatului de specialitate al primarului, continuitatea
conducerii gi realizarca legeturilor functionale intre compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului. Secretarul comunei se bucure de stabilitate in functie.
(2) Secretarul general al comunei PARINCEA nu poate fi sot, sotie sau rude pene
ll-lea cu primarul sau viceprimarul, sub sanctiunea eliberdrii din functie.
(3) Secretarul general al comunei PARINCEA nu poate fi membru al unui partid
sanctiunea destituirii din functia publici.

Art. '18. - Secretarul general al comunei PARINCEA indeplinegte, ln conditiile legii,
urmatoarele atributii:
- avizeaze proiectele de hotdrari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului gi
hotdrarile consiliului locali
- participd la gedintele consiliului local;
- asigure gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local gi primar,
precum si intre acestia si prefect;

- coordoneazd organizarea arhivei Si evidenta statistice a hotirarilor consiliului local si a
dispozitrilor primarului:

- asigurd transparenta si comunicarea catre autoritdtile, institutiile publice gi persoanele
interesate a proiectelor de hoterare, a dispozitiilor primarului si hotararilor consiliului local;
- asigurd procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucr6rilor de secretariat,
comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local, si
redactarea consil
- asigura pregdtirea lucrerjlor supuse dezbaterii consiliului locat gi comsiilor de specialitate
ale acestuiai

- poate atesta, prin derogare de la prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, aprobate cu modificdri qi completeri prin Legea fi.24612005, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, actul constitutiv $i statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
din care face parte unitatea administrativ-teritoriale in care functioneaza;
- poate propune primarului inscrierea unor proiecte in proiectul ordinii de zi a gedintelor
ordinare ale consiliului local;

- efectueazd apelul nominal gi tine evidenta participdrii la Sedintele consiliului local a
consilierilor locali;

- numar6 voturile gi consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinti presedintelui de
gedinte sau, dupd caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
- informeazd presedinlele de $edinte sau, dLtpa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu
privire la cvorumul gi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecirei hotdrari a consiliului
locali

- asigura intocmirea dosarelor de sedintai iegarea, numerotarea paginilor, semnarea si
gtampilaree acestora;
- urmeres-te ca la deliberarea si adoptarea unci hotarari ale consiliului local sd nu ia parte
consilierii locali ca.e se incadreazd in dispozitiile art. 228 alin. (Z) dtr OUG nr. 57i2019,
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infotmeaze pregedintele de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire
la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevezute de lege ln asemenea cazuri;
- certificA conformitatea copiei cu actele orjginale din arhiva unitatii administrativ{eritoriale;
- prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea ff. 27312006 privind finantele
publice locale, cu modificSrile Qi completdrile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin.
(1) si alin. (2) din OUG nr. 5712019, indeplineqte functia de ordonator principal de credite
pentru activitetile curente;

- comunici o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici,
precum si oficiului de cadastru Qi publicitate imobiliare in a cerei circumscriptie teritorale
defunctul a avut ultimul domiciliu;
- indepline$te, la cererea pA(ilor, urmdtoarele acte notariale:
- legalizarea semndturilor de pe inscrisurile prezentate de pA4i, in vederea acordarii de catre
autoritdtile administratiei publice locale de la nivelul comunei a beneficiilor de asistentd social
si/sau serviciilor sociale;
- legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de pe4i, cu exceptia inscrisurilor sub
semndture private.

- coordoneazd qi asigure buna functionare a compartimentelor aflate in subordine;
- acorda asistentA de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului
comunei;

- acordd sprijin de specialitate in desf5gurarea actlvitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de
hotareri sau la definitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu, atat membrilor consiliului,
cat $i primarului, viceprimarului sau cetdtenilor;
- colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul primAriei comunei PARINCEA 9i cu
serviciile publice de sub autoritatea Consilirrlui Local PARINCEA, avand dreptul sa le solicite
rapoarte de specialitate, note de constatare, informatii, etc., pe care le considere necesare in
vederea exerciterii vizei de legalitate a actelor administrative de autoritate publica;

- pune la dispozitia consilierilor locali, la cerere, informatiile necesare in vederea indeplinirii
mandatului acestora;
- asigure publicarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor localii
- legalizeazd inscrisuri eliberate de primar, consiliul local, aparatul de specialitate al
primarului, confirmend autenticitatea lor;

- semneaze adeverintele eliberate in baza registrului agricol, a documentelor create de
compartimentul asistenta sociali ;

- avizeaze figa postului pentru personalul din cadrul compartimentelor coordonate, avizeaze
programarea anuala gi aprobi cererile de concediu ale personalului din subordine:
- participe la solutionarea contestatiilor depuse de contribuabili impotriva rapoartelor de
inspectie fiscale;

- propune m5suri de stimulare sau de sanctionare motivatd, dace e cazul, a personalului din
subordine;

- repartizeaze corespondenta intrate privind compartimentele functionale aflate in subordine,
- tine audiente in problemele specifice pe care le coordoneaza;
- indeplinegte functia de secretar al Comisiei Locale PARINCEA pentru stabilirea dreptului
de proprietate privatd asupra terenurilor, indeplinind atributiile ce-i revin in baza prevederilor
Legii nr. 18/1991, cu modific5rile gi complet;rile ulterioare, Legii nr. 169/1997, Legii nr.
1i2000, cu modificdrile Si completerile ulterioare. Legii nr. 24712005 9i Legii nr. 165i2013;
- asigura indeplinirea tuturor operatiunilor in Regisirul Electoral
- !ndeplineste atributii de delegare exercitarii atribuliilor de ofiter stare civila ;

- ufmdreste aducerea la cunostinta publica Raportu! anual privind transparenta decizionala ;

- urmareste si asigura intocmirea anuala a fiselor de evaluare a performantelor i'irofesionale
indivicjuale a functionarilor pLrblici si ale personalului coniractual .

- indepiineste atributiile responsabilului pentru relatia cu societatea civila
- urrnereste implementaiea prevederilor legaie pri'.,ind Ceciaratiile de averc si interese pentru
consiiierii locali, primar, viceprimar sifunctionarii publici din cadrul aparatului Ce specialitate



al primarului . - propune primarului proiectul structurii organizatorice, statul de funclii,
atributiile de serviciu, gifiga postului, precum 9i salarizarea personalului din aparatul de
specialitate al primarului;

- in baza organigramei aprobate,coordoneazd compartimentul resurse umane la intocmirea
statului de functii, respectand criteriile de gradare Si nomenclatoarele de functii;

- urmeregte utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului Si al serviciilor
sau institutiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local 9i propune
mesuri pentru repartizarea gi utilizarea maijudicioasa a acestuia,
- coordoneazd organizarea examenelor qi a concursurilor pentru incadrare si promovare in
muncA privind aparatul de specialitate al primarului Si de verificarea indeplinirii de cetre
solicitanti a conditiilor prevazute de lege pentru aceasta;
- coordoneaze secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de solutionare a
contestatiilor;

-'indeplinegte atributii de executie privind Alegerile locale, alegerea Camerei Deputatilor gi
Senatului, alegerea Pre$edintelui Romaniei gi alegerea Parlamentului
European,recensementul agricol gi recensimantul populatiei $i al locuintelor;
- indepline$te qi alte atributii prev5zute de lege sau insarcindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.

Sectiunea 4 - Compartimentul contabilitate- buget -financiar, venituri administrarea
domeniului public si privat

Art. 19. - Personalul din compartimentul buget, finante se afle in subordinea directd a
primarului comunei PARINCEA si indeplineste urmetoarele atributii pricipale:

a) Atributii - Contabilitate:
* fundamenteazi impreund cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al
primarului strategii si programe economice pe baza unor studiil
- intocmeste anual, la termenele previzute de lege, proiectul bugetului local al comunei
PARINCEA, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de
credite $i consiliului local, ln vederea aprobdrii bugetului anual;
- asigurd gi rdspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elatrorare 9i
adoptare a bugetului local, antrenand toate compa(imentele funclionale care colaboreaze la
finalizarea proiectului $i adoptarea bugetului local;
- stabilegte dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local;
- urmdregte permanent realizarea bugetului local stabilind masurile necesare gi solutiile
legale pentru buna administrare, intrebuintare gi executare a acestuia, cu respectarea
disciplinei financiare;

- respunde de intocmirea contului de incheiere a exercitiului bugetar gi il supune aprobdrii
consiliului local, in conditiile Siin termenul prevazute de legei
- verificd Si analizeazd propunerile de modificare a bugetului local, rcpaftizarca pe trimestre,
pe care le supune aprobarii consiliului local;

- realizeaza studiile necesare gi supune aprobdrii consiliului local imprumuturile ce trebuie
efectuate pentru rcalizatea unor actiuni gi lucreri publice, urmarind respectarea formelor
legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora;
- prezintd ordonatorului principal de credite, anual sau ori de cate ori se impune, datele
necesare pentru evicjentierea stArii econcmice $i sociale a comunei;
- urmdregte executia bugetului gi rectificarea acestuia pe parculsiJ! anului bugetar in conditii
de echilibru bugetar;

- efectueaze analiza privind elaborarea, inventarierea gi executia bugetului de venituri si
cheltuieli, precum gi atragerea de nci surse de finantare;
- organizeaza gi ccncjuce intreaga evidenta contabila la nivelul auto!'it5tiior publice aie
comunei PARIIiCEA, ale institutiilor pub!ice locale, in conformitate cu prevederile legate;
- asiguid desfe$urarea procesului de inregistrare computerizati a documentelor gi particici



la realizarea aplicatiilor specifice;

- organizeaze gi conduce intreaga evidente contabild la nivelul Primariei comunei
PARINCEA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe urmetoarele acliuni:
- tine contabilitatea mijloacelor fixe 9i evidenta operativa la locurile de folosire, astfel incat sd
raspundA cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

- tine contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar;

- stabile$te mesurile necesare 9i solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare gi
executare a bugetului local;

- asigurd realizarea tuturor masurilor necesare pentru actualizarea evidentei, valorificarea gi

buna administrare a domeniului public Ai privat al comunei;
- asigurd qi rdspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea 9i valorificarea tuturor
documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;

- colaboreaze cu celelalte compartimente pentru intocmirea raportului anual prezentat
consiliului locali

- asiguri inventarierea anuald gi ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale gi valorilor
bdnesti ce apadin comunei gi administrarea corespunzatoare a acestora;
- urmdregte Si rSspunde de respectarea Si aplicarea hotararilor consiliului local si a celorlalte
acte normative in domeniul economico-financiar;

- asigura plata drepturilor benegti cuvenite aleQilor locali, personalului din aparatul de
specialitate al primarului, persoanelor asistate social, altor categorii de persoane care
beneficiaze de drepturi banegti din bugetul local;

- urmdregte qi respunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare gi
informeazS lunar ordonatorul principal de credite;

- respunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajdrii gi utilizarii creditelor bugetare
in Iimita gi cu destinatia aprobata prin bugetul local;
- stabilegte gi propune mesurile ce se impun pentru functionarea eficiente a serviciilor
publice,
- asigurS pe baza documentatiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru
buna functionare a unitatilor subordonate din domeniul invdtemintului, asistentei sociale,
culturd;

- line evidenta contractelor privind concesionarea spatiilor din domeniul public ai privat,
evidenta incasArilor gi distribuirea acestora in conformitate cu dispozitiile legale,
- tine evidenta incaserilor impozitelor sitaxelor locale;

- tine evidenta gi urmdregte realizarea contractelor incheiate de Primarul comunei
PARINCEA privind achizitiile publice 9i asigure fondurile necesare pentru plata bunurilor,
servicirlor sau lucrerilor achizilionate:

Secliunea 5 - Compartimentul- Resurse umane
- propune primarului proiectul structurii organizatorice, statul de functii, atributiile de serviciu,
$i figa postului, precum 9i salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului;

- in baza organigramei aprobate, intocmeste statul de functii, respectand criteriile de gradare
si nomenclatoarele de functii:

- urmdregte aplicarea prevederilor legale privind incadrarea, promovarea gi salarizarea
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei, asigurend sprijin, indrumare si
contiolin aceasta privint5 institutiilor Si serviciilor publice de interes locai, infiintate sau
preiuate, in conditiile legii de Consiliul Local al comunei;
- executd prevederile hotararilor Consiliului Local al comunei;
- colaboreazd cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in domeniul mangementului
functiei publice 9i al functionarilor publici;

- line registrul general de evidenta a salarialilor si il completeazd cu toate rnodificarile
survenite.

- i'ispunde de organizarea examenelor si a ccncursijiilor pentru incadrare si pronrovare in
munca privind aparatul de specialitate al primarulu! Si de verificarea indeplinirii aje catre



solicitanti a conditiilor prevazute de lege pentru aceasta;
- asigure secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de solutionare a
contestatiilorl

- efectueaze lucrerile legate de incadrarea, transferul, modificarea sau incetarea raporturilor
de serviciu respectiv a contractului individual de munc6 pentru personalul din aparatul propriu
de specialitate al primarului;

- intocmeste dosarele necesare in vederea pensiondrii angajatilor aparatului de specialitate
al primarului gi a bibliotecii comunale;
- organizeazd in luna decembrie, pentru anul urmator, programarea concediilor de odihnd,
atat pentru funciionarii publici, cet si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate
al primarului comunei;
- asigurd centralizarea programelor de perfeclionare a pregatirii profesionale a personalului
din aparatul de specialitate al primarului gi le propune spre aprobare primarului, umerind
aplicarea lor;

- elaboreaze contractele incheiate de primarul comunei cu angajalii care urmeaze cursuri de
perfectionare, in conditiile legii;

- primegte sesizerile, ia declaratiile, intocmegte notele de cercetare gi referatele privind
salariatii angajati cu contract individual de munca in aparatul de specialitate al primarului
care sav6rgesc abateri, le supune solulionarii in conformitate cu prevederile legale si a
prezentului Regulament de organizare gifunctionare, a Regulamentului de ordine interioare
Si lrne evidenta dispoziliilor de sanclionare:
* intocmegte, conduce Si r5spunde de evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor
publici gi ale personalului angajat cu contract individual de munci in aparatul de specialitate
al primarului comunei;

- tine evidenta figelor posturilor pe compartimente functionale intocmite cu respectarea
prevederilor legale gi le actualizeazd ori de cate ori este nevoie, in baza noilor documente
existente;
- urmdre$te intocmirea figelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
angajatilor aparatului de specialitate al primarului gi tine evidenta acestora,
- supune aprobdrii Primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, survenite ca urmare a evaluarii anuale;
- asigure eliberarea, evidenta gi vizarea legitimatiilor de serviciu persoanelor imputernicite de
primar sa constate contraventii gi sa aplice amenzi;
- stabileste drepturile salariale lunare cuvenite angajalilor, intocmegte statele de platd pentru
personalul aparatului de specialitate al Primarului, in baza pontajelor intocmite;
- intocmeste statele de plata pentru indemnizatiile consilierilor locali $i delegatulut satesc pe
baza listei de prezente intocmite secretarul general al comunei;
- pune in aplicare prevederile legale privind majorarea salariilor;
- tine evidenta concediilor de odihnd, de boald, recuperari, concedii fdre plaG, 9i elaboreazd
statele de plate pentru concediile de odihna gi concediile de boala;
- intocmegte lista de plate a premiilor acordate in cursul anului, conform propunerilor f5cute
de cei in drept;

- intocmegte figele personale ale salariatilor, cuprinzand veniturile lunare realizate;

- intocmegte raporterile lunare $i trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale
realizate, efeclivul de personai, timpul de lucru, precum si alte situatii si raportari legate de
activitatea de personal si salarizarE
- efectueazd lucr6rile legate de stabilirea impozitului pe venit in conformitate cu preveoerile
legislatiei fiscale;

- efectueazi lucrdrile privitoare la intocmirea gi predarea declaratiei privind evidenta
nominald a asiguratilor gi a obligatiei de piaE catre bugetul asigurarilor sociale de stat, cu
respectarea prevederilor legale in vigcare,
- elibereaz5 adeverinte solicitate de perscnalul aparatului de specialitate al prinrarului privind
incadrarea, veniturile realizate:



- in scopul asigurSrii gestionarii unitare $i eficiente a resurselor umane, precum $i pentru
urmarirea carierei functionarului public, rdspunde de intocmirea, actualizarea, rectificarea,
pastrarea $i evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici 9i a registrului de
evidente a functionarilor publici ;

- urmdregte asigurarea conditiilor de munce, conform prevederilor legale privind sAnatatea gi

securitatea in munce, pentru personalul care lucreaze in conditii deosebite;

- s5ptemanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a rispunsului la cererile sau
sesizarile primite pentru solutionare;

- indeplineqte Si alte atribulii prevdzute de lege sau insarcindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.

Sectiunea 6- Compartimentul impozite Si taxe locale $i principalele atribulii

Art. 20. - Personalul din compartimentul impozite $i taxe locale se afld in subordinea directa
a primarului comunei PARINCEA si indepline$te urmitoarele atribulii pricipale:
a) Atributii - lmpozite si taxe locale persoane fizice si colectare cfeante fiscale

- organizeazd 9i asigura actiunea de stabilire $i constatare a impozitelor gi taxelor locale,
datorate de persoanele fizice,

- intocmegte borderourile de debite 9i sc6deri, urm;regte operarea lor Si asigure transferarea
acestora la organele de incasare;

- urmereste intocmirea gi depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de
impunere de cdtre persoanele fizice:

- verificd gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecdrui contribuabil;

- verific5 periodic persoanele fizice aflate in evidenta ca detinitoare de bunuri sau venituri
supuse impozitelor Si taxelor locale Qi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului
local, in legaturd cu sinceritatea declaratiilor fecute, cu modificarile intervenite, operand, dupa
caz, diferentele fatA de impunerile iniliale gi ia masuri pentru incasarea acestora la termen;

- urmdregte incasarea taxelor $i chiriilor rezultate din contractele de inchiriere a terenurilor
sau cladiriloe apatinand domeniului public sau privat al comunei;

- urmdreste Si rispunde de achitarea de catre persoanele fizice a taxelor pentru ocuparea
legald a terenului apa(inand domeniului public sau privat al comunei prin verificarea pentru
fiecare caz in parte a documentelor primare doveditoarei
- tine evidenta debitelor din impozite gi taxe gi modificarii debitelor initiale pentru persoanele
fizicel

- calculeazA redeventa gi urmdregte lncasarea pentru contractele de concesiune incheiate
de Consiliul Local ai comunei PARINCEA;

- ayizeaze cererile in legatura cu acordarea de amanari, egalondri, reduceri, scutiri, restituiri
gi compensdri de impozite, taxe gi majordri de interziere formulate de persoanele fizice;

- analizeazd, cerceteazd gi solutioneazd cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor
formulate de persoanele fizice, conform competentelor legale;

- propune, in conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si
stabilirea de taxe speciale pe timp Iimitat ce trebuie aprobate de cdtre consiliul local, datorate
de persoanele fizice;

- asigurA prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si
consiliului local, in vederea intocmirii bugetului local precum gi a modului de executie a
bugetului local;

- asigure 9i raspunde de executarea silite a obligatiunilor fiscale, conform Codului de
procedure fiscale;
-'intocmeste docurnentaliile necesare in vederee soiutiondrii conteslatiilor formulate
irirpctriva obiectiuniloi 9i le prezinta primarului pentrii emiterea dispozitiei, in conditiile legii;

- colaboreaza cu ceielalte servicii pentru intocmiiea raportului anual ce se prezinte
Consiliului Local;

- urmdregte gi raspunde de respectarea gi aplicarea nctararilor Consiliului Local, a
dispozitiilor primarului si a celorlalte acie Trormative care reglementeaza irnpczitele si taxele



locale gi alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele
tizice,
- indeplineqte 9i alte atributii previzute de lege sau insdrcinAri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.
b) Atributii - Impozite si taxe persoane juridice Si colectare creante fiscale
- otganizeaze, indrume Si controleaz6 actiunea de constatare Si stabilire a impozitelor $i
taxelor locale, datorate de persoanele juridice;

- intocmegte borderourile de debite 9i scdderi gi urmare$te operarea lor;

- urmeregte intocmirea gi depunerea in termenele prevezute de lege a declaratiilor de
impunere de cdtre persoanele juridice,

- asigure gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiec5rui contribuabil persoana
juridic6;

- urmaregte incasarea taxelor $i chiriilor rezultate din contractele de inchiriere a terenurilor
apatinand domeniului public pentru amplasarea de chiogcuri, tonete, rulote, care au fost
incheiate cu persoane juridice;

- urmdre$te Si respunde de achitarea de cetre persoanele juridice a taxelor pentru ocuparea
legald a terenului apa(inand domeniului public sau privat al comunei, prin verificarea pentru
fiecare caz in parte a documentelor primare doveditoare;
- aplica sanctiunile prevdzute de actele normative tuturor contribuabililor persoane juridice,
care incalce legislatia fiscald 9i ia mAsurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor
constatate;

- tine evidenta debitelor din impozite gi taxe gi modificdrile debitelor initiale Ia persoanele
.juridice;
- avizeaze cererile in legdturd cu acordarea de arnanari, egalonAri, reduceri, scutiri, restituiri
9i compensdri de impozite, taxe gi majordri de intarziere pentru persoanele juridice;

- intocmegte $i gestioneaze dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane juridice autorizate
sA desfegoare activitati producetoare de venituri $i care datoreaza impozite $itaxe consiliului
localj
* propune, in conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor sitaxelor locale, precum $i
stabjlirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de cStre consiliul local, datorate
de persoanele juridice;

- asigurd prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite 9i
consiliul local, in vederea intocmirii bugetului local, precum gi a modului de executie a
bugetului local;

- verifice la persoanele juridice detinitoare de bunuri sau veniluri supuse impozitelor 9i
taxelor, sinceritatea documentelor gi a declaratiilor privitoare la impunere gi sanctioneaza
nedeclararea in termenul legal a acestor bunuri supuse impozitdrii sau taxarii;
- asigure evidenta pldtilor de impozite Si taxe pe baza declaratiilor depuse de persoanele
juridice, care se completeaza cu procesele verbale de control ale inspectorilor de
specialitate;

- verificd modul in care agentii economici persoane juridice, calculeazd si vireaze la
termenele legale sumele cuvenite bugetului local, ca titlu de impozite si taxe;
- efectueaze analize gi intocmegte situatii in legaturd cu verificarea, constatarea $i stabilirea
taxelor si impozitelor locale la persoanele juridice, rezuliatele actiunilor de verificare gi
impunere, mdsurile Iuate pentru nerespectarea legislatieifiscale, cauzele care genereazd
fenomenele de evaziune fiscale gi propune masuri pentru intdrirea legalitdtiiin materie de
impoziie si taxe;

- intocn:e$te documentatiile necesare in vederea solutionarii contestatiilor formulate
impotri,ra obiecliunilor gi le prezint5 primarului pentru emiterea dispozitiei, in conditii!e lagii;

- colecteazd creantele bugetare, conform Codului de procedurd fiscala;
- asigure Si rispunde de executarea silite a obligatiilor fiscaie, conform Codului de procedurd
fiscala;

- colaboreazd qu celelalte servicii ,entru intocmirea raportului anual ce se prezinte ccnsiliului



local;

- urmeregte 9i rdspunde de respeclarea gi aplicarea hotararilor consiliului local gi a celorlalte
acte normative care reglementeazd taxele gi impozitele locale gi alte impozite gitaxe care
constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;

- indeplinegte qi alte atributii previzute de lege sau insdrcindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.

Sectiunea 7 - Compartimentul urbanism , avize, autorizatii, achizitii publice, programe de
dezvoltare locala

Art. 2'1. - Personalul d jn compartirnentul achizitii publice , implementare proiecte, investitii se
aflA in subordinea directi a primarului comunei PARINCEA si indeplineste urmdtoarele
atributii pricipale:
a) Atributii achizitii publice :

- participd la intocmirea programului anual side perspectiva, care se supune aproberii
consiliului local, in domeniul investiliilor;
- intocmegte programele anuale de achizitii publice pe baza propunerilor fdcute de cetre
compartimentele de specialitate, in functie de gradul de prioritate;

- estimeaze valorea contractelor de achizitii in baza comunicarilor fecute de personalul
tehnic de specialitate, cu privire ia alocatiile aferente fiecdrei achizitii propuse;

- asigurd desfagurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare;
- intocme$te documentatiile de elaborare 9i prezentare a ofertelor gi lemurirea eventualelor
neclariteti legate de acestea;
- intocmegte referatele de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publice;

- intocmegte referatele pentru numirea comisiilor de evaluare pentru alribuirea conlractelor
de achizitii publice;

- asigurd desfasurarea propriu-zisA a procedurilor de achizitie publicd $i de atribuire a
contractelor de furnizare produse, servicii gi lucreri;
- intocmegte impreund cu personalul tehnic procesele-verbale la deschiderea ofertelor;
- asigurd analizarea ofertelor depuse gi emiterea hotararilor de adjudecare;
- asigura primirea si rezolvarea contestatiilor cu privire la procedurile de achizitie publicd;

- intocmeSte rezolutiile la contestatiile depusei
- participe la incheierea contractelor de achizitie publica;

- urmdregte respectarea contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii
valorilor si termenelor, confirmarea realitatii, regularitetii 9i legalitdtii pldtilor aferente
contractelor, fecandu-se de compartimentele care au propus gi solicitat achizitia publicd
respectivd;
* asigurd impreunA cu personalul tehnic din comisia de achizitii intocmirea bencii de date in
vederea cuprinderii in releaua informatica a datelor tehnice, fizice gi financiare ce decurg din
domeniul investitiilor;

- rispunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controluluifinanciar preventiv
intern;

- urmAregte verificarea gi decontarea lucrdrilor de investitii gi reparatii proprii;

- urmaregte asigurarea resurselor financiare pentru investitiile gi lucririle de reparatii ale
clidirii primariei comunei Si ale altor institutii care beneficiazi conform legii de surse
financiare de la bugetul local;

- verifice impreun: cu personalultehnic de specialitate documentatiile din punct de vedere
tehnic, econornic si incadrarea in termenul de proiectare si executare:
- asigurd, prin proiectani, proiectele Si detaliile de executie gi respectai-ea soluiiilor tehnice
avizate, aprobate;
- intocmegte cu sprijinul personalului tehnic de specialitate ,,Cartea Consiructiei" la
obiectivele de investitii conform legislatiei in vigesls;
- conduce Si actualizea:d sAptemanal evidenta lucrarilor de investilii 9i reparatii executate
din bugetul local;



- urmdregte executarea lucrerilor gi prestatiilor cantitativ $i calitativ in conformitate cu
prevederile legale gi respectarea disciplinei contractuale,

- urmdre$te ii asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari 9i de plati Qi vizeaza
facturile aferente;

- se ocupa de elaborarea materialelor de informare cStre consiliul locali
- indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insercindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.
Sectiunea 8 - Compartimentul registrul agricol , nomenclatura stradala si principalele atributii

Art.22. - Personalul din compartimentul agricol se afle in subordinea secretarului general si
a primarului comunei PARINCEA siindeplineste urmdtoarele atributii pricipale:
a) Atributii- Registrul agricol
- completeazd $itine la zi datele din Registrul agricol, conform Normelor Metodologice de
completare a Registrului agricol, atat pe suport hartie, cat gi in format electronic;

- centralizeaze datele din Registrul agricol;

- transmite datele din Registrul Agricol in Registrul Agricol National (RAN);

- comunice modificdrile intervenite in datele inscrise in registrul agricol, compartimentului
taxe si impozite locale in vederea modificerii impozitelor gi taxelor locale;

- intocmeste deri de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole in
gospodSriile individuale, efectivele de animale existente, productiile, constructiile
gospodaregti, magini agricole Si alte date, conform formularisticiitransmise de Directia
Judeteand de Statisticd;
- intocmegte Si inainteaze Directiei Judetene de Statistice, Directiei Agricole Judetene,
Oficiului de Cadastru $i Publicitate lmobiliara gi altor institutii de stat, rapoarte statistice
conform Registrului agflcol al comunei:
-- tine evidenta contractelor de arendare, in baza Codului civil gi elibereaza adeverinle privind
terenurile arendate,
- intocrneite raportul trimestrial privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol care
se prezintd consiliului local Si propune m6suri pentru eficientizarea acitivitAtii;

- completeazS gi elibereazd adeverinte in baza datelor din Registrul agricol;
- verifica modul de folosire a terenurilor gi existenta efectivelor de animale, colaborand in
acest sens 9i cu circumscriptiile sanitar-veterinare;

- colaboreaza cu organele sanitar-veterinare in prevenirea epidemiilor gi la combaterea
bolilor apdrute la animale;

- organizeaze 9i asigurd desfSQurarea in bune condilii a dezbaterilor publice ale unor
proiecte de acte normative, dace acest lucru a fost cerut in scris de cdtre o asociatie legal
constituitd sau de catre o autoritate publice;

- solutioneaze, in conditiile legii, cereri 9i sesizdri ale cetdienilor;
- desfegoard activiteti de informare a cetatenilor privind obligatiile ce le revin cu privire la
registrul agricol;

- desfSgoara activitdti de informare a cetetenilor privind acordarea subventiilor in agricultura;
- desfegoare activiteti, in conditiile legii, privind acordarea de subventii in agriculture gi
asigurd eliberarea adeverintelor solicitate ;

- participe la audientele tinute de primar, viceprimar sau secretarul general al comunei Si
asigure detalii specifice probiemelor solicitate de persoana audiatd;
- in anul in care se efectueazi recensdrnantul general agricol, activeazd in cadrul comisiei
constituite la nivelul comunei gi furnizeazd datele necesare pentru identificarea exploatatiilor
agricole Si impS(irea teritoriulu! in sectoare de recensdment; - tine evidenta contr3cteloi'de
arendare, in baza Codului civil qi elibereaza adeverinte pri',,ind terenurile arendate;
- indeplineQte atributii privind unete m6suri de reglementare a vanzdriicumpSrArii terei.rurilor
ag!iccle situate in extravilan:

- inregistreaze cererea vanzetorulr,!i, inso.titA de oferts de vanzare a terenului agricol si de
documentele justificative;



- infiinteaze, organizeaze li gestioneazd Registrul de evidentd a ofertelor de vanzare a
terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie $iin format electronic,

- afigeaze in termen de o zi lucritoare de la inregistrarea cererii, timp de 30 de zile, oferta de
vanzare la sediul primdriei Si pe site-ul propriu;

- pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmite lista preemptorilor Direc.tiei
pentru Agriculturd 9i Dezvoltare Rurale a judelului BACAU. Lista preemptorilor se afiseaze la
sediul primeriei Si pe site-ul propriu;

- transmite Directiei pentru Agriculturd si Dezvoltare Rurale a judetului BACAU dosarul
tuturor actelor;
- in termen de o zi lucretoare de la data inregistrerii cererii, inregistreazA qi afiqeazd la sediul
primeriei si pe site-ul propriu, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a
terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare
alti preemptori necuprinsi in listd si care dovedesc ulterior intocmirii listei aceastd calitate prin
acte justificative, in vederea exercitdrii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare 'in

cauze:

- transmite Directiei pentru Agriculturi $i Dezvoltare Rurala a judetului BACAU, in copie,
toate comunicdrile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre
Preemptori;
- adopte masurile organizatorice necesare pentru desfaqurarea la sediul primeriei a
procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune $i de alegere a potentialului
cumpir5tor, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale;

- incheie procesul-verbal de constatare a deruldrii fiecerei etape procedurale prevazute de
lege, prin care se consemneazd in detaliu activitetile gi actiunile desfesurate;

- dupd comunicarea Siinregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a
preemptorului potential cumparator, transmit Directiei pentru Agriculture si Dezvoltare Rurald
a judetului BACAU, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor
proceselor-verbale incheiate;

- in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei venzdtorului, iar vanzarea
terenului este libere in conditiile legii, elibereaze vanzetorului o adeverinti care atesta ca s-
au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ce
terenul este liber la venzarc,la pretul prevazut in oferta de vanzare li pentru suprafata
mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultatA din m6suratorile cadastrale,
inscrisd in cartea funciarA conform Legii cadastrului gi a publicitetii imobiliare nr. 7/1996,
republicate, cu modificerile si completdrile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile
tuturor proceselor-verbale incheiate, este transmisd Directiei pentru AgriculturA gi Dezvoltare
Rurale a judetului BACAU;

- transmite vanzdtorului adeverinta insotite de o copie certificata de conformitate cu originalul
a ofertei de venzare. O copie a adeverintei se transmite Directiei pentru Agriculturd qi
Dezvoltare Rurala a judetului BACAU,

- indeplinegte $i alte atributii prevdzute de lege sau insdrcindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.

b) Atributii privind eliberarea atestatelor de producetor din sectorul agricol:

- deschide $i conduce Registrul special pentru evidenta atestatelor de producdtor, pe suport
de hartie si in format electronic;
- asigurd necesarul de imprimate prevAzute de Legea nr. 145120'14:

- intocmegte aiestatele de producdtor din sectorul agricol in baza cererilor depuse de
persoanele fizice care opteazd pentru desf:glrrarea unei activiteti economice in sectorul
agricol 9i a avizului ccnsultativ eliberat ln condiiiile art. 4 $i 5 din Legea ff. 14512014,

- asigurd conditiile necesare pentru informarea publicd prevezutd de Legea N.14512014,

- indeplinegte orice alte atributii prevezute de lege privind eliberarea etestatelor de
producetor.
c) Atributii privind eiiberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol:



- deschide gi conduce Registrul special pentru evidenta carnetelor de comercializare a
produselor din sectorul agricol;

- asigurd necesarul de imprimate prevdzute de Legea N.14512014:
- intocmegte carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol pe baza cererii
solicitantului a cerui teren/ferme/gospoderie de pe care se obtin produsele estimate a fi
destinate comercializerii sunt situate pe raza comunei, dupa verificarea existentei atestatului
de producdtor qi dupA verificarea fapticd in teren a existentei produsului/produselor supuse
comercializerii;

- comunici organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscald,
trimestrial, informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum si
datele cuprinse in acestea;

- asigure conditiile necesare pentru informarea publicS prevdzute de Legea ff. 14512014,

- indeplinegte orice alte atribulii legale privind eliberarea carnetelor de comercializare.

Sectiunea I - Compartimentul asistente sociald si principalele atributii

Art. 23. - Personalul din compartimentul asistentd sociald, proteclie copii se afla in
subordinea primarului 9i secretarului general qi a primarului comunei PARINCEA si
indepline$te urmatoarele atributii pricipale:

- in exercitarea atributiilor pentru stabilirea gi acordarea ajutoarelor sociale (Legea nr.
41612001, cu modificdrile $i complet6rile ulterioare):

- primegte gi inregistreazd dosarele de ajutor social;

- efectueaza gi redacteazd anchete sociale;

- verific5 dosarele de ajutor social;
- intocmegte fige de calcul, referate privind acordarea, suspendarea, modificarea, incetarea
dreptului la ajutor sociali
- urmereste prezentarea adeverintelor de la A.J.O.F.N4. BACAU;
- intocmegte referate pentru dispozitii si dispozitiile pentru acordarea, neacordarea,
suspendarea, modificarea giincetarea dreptului la ajutor social gi adrese de comunicare,
conform legii;

- intocmegte lista persoanelor apte de munc5 pentru a presta munca in folosul comunitatii;

- urmdre$te intocmirea pontajului persoanelor care au obligatia sa presteze munca in folosul
comunitdlii;

- intocme$te gi comunicd situatii statistice;
- selecteazS $i intocmegte lista cu persoanele carora li se acordS diverse ajutoare provenite
din donatii de la ONG-uri, din alte surse;

- elibereazi adeverinte pentru medicul de familie/spitalizare/Casa Judeteana de Asigureri de
Sanetate;

- prime$te cereri, efectueaza gi redacteazd anchete sociale, verific5ri documentatii, intocmire
dispozitii pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;
- intocmeqte situatii statistice.

- pentru acordarea ajutoarelor pentru incelzirea locuintei (Legea nr. 416/2001, cu modificdrile
9i complet6rile ulterioate Legea 22612021 cu modificdrile gi completerile ulterioare):
- primegte 9i verifica cererile;
- intocmegte anchete sociale prin sondaj, autosesizSri, reclamalii;

- intocmegte referate pentru dispozilii si dispozitiilei

- intocmegte gi comunica situatii statistice lunare la Agentia JudeteanA pentru Plati $i
lnsncciie Sociale BACAU'

- intccme$ie situatii statisticel

- peniru acordarea alocatiiior Ce stat pentru copii (Legea 61/1993, republicat6, cu
modificS.ile gi completarile ulterioare):

- primegte $i verifice docLimentatia pentru acordarea alocatiilor de stat pent!"u copii;

- intocmeste gi comunice borderouri la Agentia Judeteani pentru Pleti gi lnspectie SocialS
BACAU;



- pentru sustinerea familiei in vederea cregterii copilului (O.U.G. 148/2005, cu modificirile
ulterjoare):
- primegte Si verific5 documentaliile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea
copilului sau stimulentului lunar;

- intocmegte gi comunice borderoruile insotite de documentatie la Agenlia Judeteana pentru
Pleti 9i lnspeclie Sociald BACAU;

- pentru acordarea alocatiei pentru suslinerea familiei - Legea N.27712010, republicatd, cu
modificerile 9i complet;rile ulterioare:

- primegte $i verifica documentatiile privind acordarea alocaliei pentru sustinerea familiei;

- intocmegte referate pentru dispozitii si dispozitiile privind acordarea, neacordarea,
modificarea Siincetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei;

- intocmegte gi comunice borderoruile insolite de documentatie la Agentia Judeteand pentru
Pldti 9i lnspectie Sociald ;

- atributiile exercitate pentru protectia persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006,
republicatd, cu modificerile Si completarile ulterioare) sunt urmetoarele:

- 'intocmegte anchete sociale;

- intocmegte referate sociale;
- intocmeSte raportul semestrial de activitate,

- efectueazd selectia persoanelor giintocmegte lista pentru acordarea diverselor ajutoare
provenjte din donatii de la ONG-uri;

- intocmegte rapoarte de specialitate 9i participe la redactarea proiectelor de hoterari pentru
consiliul local:

- intocmegte referate pentru dispozitii si dispozitiile pentru acordarea indeminizatiei lunare
pentru adultul cu handicap grav sau pentru angajarea asistentului personal.

- tine evidenta persoanelor cu handicap:

- intocme$te situatii statistice privind persoanele cu handicap solicitate in baza legii;

- tine legatura cu persoanele cu handicap gi/sau reprezentantii acestora gi ii informeaza
despre drepturile gi obligatiile stabilite de lege pentru persoanele cu handicap;

- atributiile privind proteclia copilului indeplinite in baza Legii N.27212004, republicati, cu
modif icerile ulterioare:

- identificd Si monitorizeaze familiile cu copii cu situatii de risc;

- intocmegte anchete sociale pentru familiile cu copii;
- intocmegte planul de servicii pentru familiile cu copii cu situatii de risc;

- intocmegte dosare pentru acordarea diverselor ajutoare, prestatii financiare,etc.;

- intocmegte referate pentru dispozitii si dispozitiile privind acordarea diverselor ajutoare,
prestatii f inanciare,etc.
- atributiile exercitate privind marginalizarea socia16 la Legea nr. 11612002, cu modificdrile si
completirile ulterioare:
- identifica persoanele gi familiile marginalizate social;

- ia mdsuri de prevenire gi combatere a marginalizerii, facilitare a accesului la servicii
sociale, invetemant obligatoriu gi ocuparea unui loc de munce;

- raporteazd situatiile statistice trimestriale gi anuale la Directia de l\,4unc5 9i Protectie Sociald
BACAU,

- exercitd ui-metoarele atributii la Legea ff.17|2OOO, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare:

- acordd asistentd sociald;

- asigur; acordarea asistentei medicale;

- asigurd consiliere psihologicd;

- asigura ccnsiiiere juridicd;

- asigure asistenta socialS gi medicala la domiciliu;

- intocmegte refsfate pentru acordarea de ajutoare in caz de nevcie;

- indepiine$te gi alte atributii prevazute de iege sau insercindri date prin acte administrative
de consiliul local sau primar.



Sectiunea 10 - Compartimentul deservire , gospodarire comunala, protectia mediului Qi
principalele atributii

Art. 24. - Personalul din compartimentul intretinere, deservire $i reparatii se afld in
subordinea viceprimarului comunei PARINCEA siindeplinegte urmatoarele atributii pricipale:

- intocmeqte procese-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din patrimoniul comunei,
care sunt date spre folosire institutiilor aflate in subordinea autoritetilor locale;

- asigurd intretinerea 9i gararea autoturismului qi utilajului la primarie;

- asigurA deplaserile personalului primariei, la solicitarea acestora, in diverse delegatiii
- asigure inhumarea cadavrelor neidentificate sau fare apartinetori legali;

- asigurd qi respunde de paza bunurilor proprietate publice $i privatd a comunei, aflate in
administrarea consiliului local;

- rispunde de buna gospoderire a bunurilor aflate in administrarea consiliului local;

- asigurd repararea, intretinerea 9i folosirea rationa16 a cl6dirilor, instalatiilor, celorlalte
mUloace fixe Si a obiectelor de inventar gi urmeregte migcarea acestora de la un loc de
folosintd la altul;
- sesizeazd pagubele aduse bunurilor aflate in administrarea consiliului local 9i propune
mesuri de recuperare a acestora;

- face propuneri cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, intocmind
documentele necesare;
- ia mesuri peniru buna gospodarire a energiei electrice, combustibilului, apei,
haniei, rechizitelor a altor materiale de consum;
- asigura efectuarea curetenieiin birouri gi in celelalte incdperi 9i spatii aflate ln folosinla
institutiei, precum Si a cailor de acces in cladiri;

- asigure efectuarea curdtenieiin curtea primariei, a celorlaltor institutii subordonate
consiliului local, a cledirilor gi spatiilor apartinand domeniului public Si privat al comunei, a
parcdrilor publice;

- face propuneri pentru planul de investitii necesare bunei functionari a compartimentului,
precum 9i pentru reparatii la imobile, la instalatiile aferente gi celelalte mijloace fixe aflate in
administrare gi participA, daca este cazul, la realizarea lucririlor respective;
- intocmegte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, inventar
gospodaresc, precum gi pentru planul de aprovizionare tehnico-material cu utilaje, mijloace gi
accesorii specifice combaterii incendrilot I

- exploateaze giintretine mijloacele de transport auto din dotare, urmere$te verificarea sterii
tehnice a acestora 9i ia mdsuri operative de remediere a deficientelor constatate;
- intocmeste situatia zilnica a consumurilor de carburanti si lubrifianti pentru mijloacele de
transport auto din dotarea institutiei gi administreaze bonurile de benzina, urm6rind
respectarea plafonului privind consumul de carburanti pe fiecare autovehicul;
- respectd normele de prevenire gi stingere a incendiilor la locul de muncS;

- propune luarea de masuri de prevenire Si stingere a incendiilor la imobilele din patrimoniul
public Si privat al comunei;
- administreaze activitatea de curatare 9i transportul zdpezii de pe caile publice !i
mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
- rezolvd activitdtile de care rdspund in termenele stabilite de conducere

- personalul care lucreaza in categoria locurilor de munca cu grad sporii d,- pericol, pentru
care este necesard autorizatie de funclionare (instalatie termice) are urmatoarele obligatii:

- verifica presiunea apei in cazan Qi pe instalatia tur-reiur;

- curata gi aerisegte cazanul, verifice pompele inainte de pornirea instalatiei,

- dupa pornirea instalaiiei, supravegheaze buna functionare a instalatiei cir respectarea
normelor tehnice, a celor de protectia muncii gi de prevenire a incendiilor;

- face propuneri pentru aprLrvizionarea cu combustibili

- personalul care lucreaza cu Lriiiajul din dotarea primdiiei are urmitoaiele indatoriri:
- icentificd terenul:



- traseele ce urmeazd a fi efectuate trebuie identificate cu exactitate;

- frontul de lucru identificat este analizat impreunA cu echipa de lucru, pentru stabilirea
sarcinilor specifice;

- riscurile potentiale sunt identificate cu responsabilitate 'in vederea ludrii m6surilor de
minimizare a acestora in timpul exploatdrii utilajului;

- materialele cu grad de risc ridicat sunt identificate cu responsabilitate;

- cazurile speciale care necesit6 ghidarea in timpul exploaterii sunt stabilite cu atentie, in
cadrul echipei de lucru;

- pregAtegte utilajul $i accesoriile acestuia:

- deplasarea utilajului in frontul de lucru se face prin executarea cu atentie a comenzilor,
conform procedurilor de lucru;

- informatiile privind asigurarea conditiilor de desfagurare in siguranta a lucrerilor sunt
analizate cu atentie;

- utilizarea corespunzetoare a utilajului gi a accesoriilor acestora conform cd(ii tehnice
(manevrarea rotii cu cupe se face conform normelor specifice de incercare);

- respectarea normelor de siguranta a utilajului gi a accesoriilor acestuia;

- protejarea mediuluiinconjurator Si a bunurilor aflate in aproprierea pozitieide lucrui

- remediazd neconformitdti:

- este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixatd in program, odihnit, in tinuta
corespunzdtoare $i s5 respecte programul stabilit;

- particip; la preg;tirea programului qi la instructajele NTS si PSI;

- va cunoa$te $i va respecta prevederile legale cu privire la circulatia De drumurile publice;

- va respunde personal de:

- integritatea utilajului qi a accesoriilor pe care le are in primire;

- intre_tinerea utilajului 9i a accesoriilor acestuia;

- efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei gifiltre, gresarea elementelor ce necesitd
aceastd operatiune;
--tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor utilajului;

- indeplineste si alte atributii prevdzute de lege sau orice alte sarcinitrasate de conducere;

- are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin ,,Sistemul de Management al Calitetii"
in concordanle cu modificerile ce intervin in activitatea compartimentului, ca urmare a noilor
acte normative, - indeplineFte Si alte atributii prevazute de lege sau insercineri date prin acte
adminrstrative de consiliul local sau primar.

CAPITOLUL IV
Alte atributii ale aparatului de specialitate al primarului comunei PARINCEA
Art. 26. - Primarul comunei PARINCEA repartizeazA compartimentelor din aparatul de
specialitate al primarului, prin dispozitie, 9i alte responsabilitati, in functie de pregitirea
profesionald a personalului, in vederea realizarii principalelor categorii de atributii ce revin
autoritetilor administratiei publice locale.

Sectiunea 1 - Atributii in domeniul sterii civile

Art. 27. - Atributiile principale in domeniul stirii civile care se exerciti de catre ofiterul de
stare civild delegat in baza dispozitiei primarului comunei PARINCEA sunt:

- intocme9te acte de stare civild (acte de na$tere, de cestorie, de deces) in conditiiile legii gi

elibereazd certificate doveditoare,

- oficiazd cdsetoriiintr-un cadru solemn;

- intocme$te 9i transmite o!'ganelo. in drept documentele cerute de lege privind inregistrdrile
actelor de nagtere, cdsdtorie $i deaes,

- tfansmate actele de identitate ale pe!"soanelor deceCate la Serviciul Public Local .je
Evidenta a Persoanelor de la ultimul Comiciliu al acestora;
- transmite Centrului Militar Judetean livretele militare sau adeverintele de recrutare aie
persc3nelor decedate;



- intocmegte buletine statistice de nagtere, cesatorie, deces, pe care le comunici Directiei
Judetene de Statistice,

- comunicd organelor prevezute de lege, orice modificare intervenita in starea civila a
persoanelor;

- face propuneri din oficiu pentru anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor
de stare civile 9i a mentiunilor inscrise pe marginea acestora;
- intocmeste referate privind rectificarea actelor de stare civile $i dispozitii ale primarului
privind rectificarea actelor de stare civile;
- efectueazi verificeri, la cerere, in cazul anulerii, modificdrii ori completarii actelor de stare
civile sau/ii mentiunilor inscrise pe acestea;
- transcrie actele de stare civile ale cetatenilor romani, intocmite in strdinatate la autoritdtile
locale competente;

- inscrie mentiuni de recunoagtere 9i stabilire a filialiei;
- inscrie mentiuni privind adoptia, anularea sau desfacerea adoptiei;
- inscrie menliuni privind divo4ul, anularea ori incetarea cdsatoriei;
- inscrie in actele de stare civila menliuni privind schimbari ale numelui de familie gi/sau a
prenumelui pe cale administrative;
- inscrie mentiuni privind inregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea Iimbii materne;
- inscrie menliuni de schimbare a numelui $i/sau prenumelui intervenite in streinetate;
- inscrie mentiuni privind acordarea sau renuntarea la cetatenia romanA;
- elibereaze certificate de stare civilS:
- reconstituie Qi intocmegte ulterior acte de stare civild,
- constate desfacerea cesdtoriei prin acordul sotilor gi elibererazd certificate de divo(;
- intocmegte buletine statistice de divorl pe care le comunica Directiei Judetene de Statistica;
- pdstreaze registrele de stare civila in conditiile prevSzute de legislatia pe linie de stare
civila si arhivistic6 in vigoare.
- atribuie, inscrie li gestioneaze C.N.P.
- indoplinegte orice alte sarcini pe linie de stare civild prevezute de reglementdrile legale
nationale Si ale Uniunii Europene.

Sectiunea 2 - Atribulii privind Registrul electoral

Art. 28. - Principalele atributii privind Registrul electoral indeplinite de personalul desemnat
prin dispozilia primarului sunt urmdtoarele:
- inregistreaza $i actualizeazd datele de identificare a cet5tenilor romani cu drept de vot
incsrise in Registrul electoral cu sprijinul filialelor gi birourilor Autoritdtii Electorale
Permanente;

- opereazi direct in Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de
persoana interesate sau comunicate de autoriteti, potrivit atributiilor ce le revin conform legii;
- actualizeazd datele de identificare a cetitenilor cu drept de vot inscrise in Registrul
electoral sau le radiazd din Registrul electoral in cel mult 24 de ore de la data luarii la
cunogtint6 de cdtre primar a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, dupd caz;
- intocmegte Si tiperegte listeler electorale pe baza datelor gi informatiilor cuprinse in
Registrul electoral;

- intocmeQte listele electorale permanente pe sate;
- intocmegte listele electorale permanente intr-un exemplar oficial, le pestreazd intr-un
registru special cu file detagabile gi le pune la dispozitia alegatorilor spre consultare pane cel
tarziu cu 45 de zile inaintea zilei alegerilor.
* intocmeste copii de pe listele electorale perrnanente in douS exemplare;
- intocmeste listeie suplimentare in cazurile prer./ezute de lege.



Sectiunea 3 - Atributii pe linie de protectie civili

Art. 29. - Principalele atribulii ale personalului desemnat prin dispozitia primarului se
rAspunde de protectia civile sunt:
- asigurA prevenirea populatiei asupra atacurilor inamiculuidin aer sau a dezastrelor;
- asigure protectia bunurilor materiale 9i a valorilor culturale;
- asigurd pregdtirea populatiei in vederea asigurerii protectiei civile;

- organizeazd, controleaze gi coordoneaze apararea impotriva dezastrelor conform planurilor
de aperare, precum gi dotarea cu mijloace de aperare 9i interventie;
- ingtiinteaz5 operativ populatia, institutiile $i agentii economici pe baza sistemului
informational propriu gi centralizat, despre iminenta produceriidezastrelor;
- asigurd conditiile de functionare a comisiei locale de aperare impotriva dezastrelor gi a
secretariatului tehnic;

- participi, la cererea lnspectoratului Judetean de Protectie Civild, la actiunile de interventie
Si de refacere cu specialigti sau mijloace tehnice;
- asigurd pregatirea personalului propriu pentru apararea impotriva dezastrelori
- asigurd integrarea in strategia generala de apArare impotriva dezastrelor;
- intocme$te gi actu alizeazd, in cooperare cu comisia de protectie civila, documente
operative 9i de conducere de proteciie civild, redactand proiecte de hoterari ale consiliului
local sau dispozilii ale primaruluii

- intocmegte rapoarte de specialitate, redacteaze proiectele de hotdrari ale consiliului local
pentru organizarea comisiilor gi formatiunilor de protectie civila ale comuner,
- asigurd, verifici Si mentine in mod permanent starea de functionare a punctelor de
comandA (locurilor de conducere) de proteciie civild 9i dotarea lor cu materialele li
documentele necesare potrivit legislatiei in vigoare;
- asigure mAsurile organizatorice, materialele gi documentele necesare privind instiintarea gi
aducerea personalului de conducere la sediu, in mod oportun in caz de dezastru sau la
ordin:
- otganizeaze pregatirea lunard a formatiilor gi verificarea lor prin alarmare, in vederea
mentinerii sterii de operativitate gi de interventie in caz de dezastre,
- otganizeazd $i conduce prin comisiile de protectie civila de specialitate potrivit ordinelor
sefului protectiei civile, actiunile formatiilor de protectie civila pentru inlSturarea urmerilor
produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
- elaboreaze gi duce la indeplinire planurile de pregitire pentru intervenlia civila anuale,
pregatirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire;
- conduce lunar instructajele metodice, exercitiile tactice planificate potrivit documentelor
intocmite in acest scop;

- asigure studierea Si cunoagterea de cdtre comisiile de protectie civil; a particularitatilor
comunei Si a principalelor caracteristici care ar influenta urmerile atacurilor din aer sau ale
celor produse de dezastre;

- asigura colaborarea cu formatiunile de pazd, pompieri gi de Crucea Rosie pentru tealizarea
mesurilor de protectie cuprinse in documentele operative si pentru desfegurarea pregStirii de
protectie civila in special, pe timpul aplicatiilor, exercitiilor si al lichiddrilor urmdrilor unor
dezastre;

- intocme$te situatia cu mijloacele, aparature, Lrtilajele gi instalatiile din dotare, care pot fi
folosite in caz de dezastre 9i in situatii speciale $i o actualizeaza permanent,
.. planificii, indrumi gi un'ndregte activitdtile desfSgui'ate cie comisiile de proiectie civild pentru
re?!izarea mesurilor de protectie a locuitorilor comunei precum gi a bunurilor materiale,
- impreuni cu comisia de protectie civile de specialitate intocmegte planul de protectie civile,
planul de aperare impotriva dezastrelor;
- asigura organizarea gi inzestrarea comisiilor gi forrr'aiiilor potrivit instructiunilcr ln vigoare
precum gi actualizarea perrnanente a situatiei acestora;
- asigura mijloacele gi aparalura necesare pentru funciioilai-ea posturilor de observare, se



ocupA nemijlocit de pregatirea grupelor de cercetare pentru asigurarea intrarii acestora in
functiune la ordin;

- asigura mentinerea in stare de utilizare a adaposturilor de protectie civild, evidenta 9i
respectarea normelor privind intrebuintarea acestora;

- urmeregte realizarea mijloacelor de decontaminare prevdzute in planuri;

- asjgure conditii de depozitare, conservare, intretinere Sifolosire corecta a tehnicii,
aparaturii gi a materialelor din inzestrare;

- prezinta lnspectoratului Judetean de protectie civild informeri cu privire la realizarea
mdsurilor de protectie civild, a pregdtirii 9i alte probleme specifice;
- asigurd baza materiald a instruirii comisiilor gi formatiunilor Si a caracterului practic-aplicativ
al acesteia 9i executa controlul pregetirii comisiilor gi formatiunilor;
- participa la toate convocdrile, bilanturile, analizele 9i la alte activitati organizate de
lnspectoratul Judetean de protectie Civila;

- prevede'in planul de mobilizare a economiei nationale materialele necesare completerii
inzestrdrii formatiunilor de protectie civild;
- prezintd propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor
necesare pentru inzestrarea $i rcalizarca mesurilor de protectie civile;

- asigurd permanent respectarea regulilor de pastrare, menuire gi evidenta a documentelor
secrete de serviciu,

- otganizeaze prezentarea de sedinte gi exercitii demonstrative metodice la acele categorii
de prcgetire stabilite de qeful lnspectoratului Judetean de Protectie Civila cat 9i pentru temele
cu continLrt complex,

- elaboreaza cu sprijinul celorlalti specialigti din cadrul inspectoratului, documente de
protectie civile pentru conducere si informare;
- actualizeaze planul de protectje civile, planul de protectie 9i interventie la dezastre Qi planul
de evacuarei

- otganizeazA cercetarea de proteclie civild precum $i paza punctului de comande;
- urmdregte indeplinirea mdsurilor de protectie civile 9i desfdgurarea actiunilor de interventie;
- respunde de organizarea 9i coordonarea activitdtilor pentru realizarea masurilor de
protectie a cetdtenilor gi a bunurilor materiale impotriva atacului inamicului sau a dezastrelor
prin adapostire, mascarea obiectivelor importante, deblocarea addposturilor, inlaturarea
avariilor la retelele de gospoddrire comunald, deblocarea gi refacerea cdilor de acces gi

evacuarei

- urmareste executia addposturilor la noile investitii in construclie sau la extinderile imobilelor
existente in comuna, potrivit instructiunilor $i normelor tehnice in vigoare;
- urmdreite in permanenli capacitatea de interventie a formatiunilor de protectie civilai
- organizeazd gitine evidenta personalului, materialelor gi tehnicii pentru comisiile 9i
formatiunile de protectie civild;

- otganizeazA gi coordoneazA aplicarea masurilor pe linie de protectie impotriva contamindrii
radioactive, toxice, biologice, in caz de atac cu arma N.B.C., accident nuclear sau chimic gi

in situatii de dezastre;
- coordoneaza masurile de asistente medico-sanitare gi sanitar-veterinare in situatiile mai
sus mentionate,

- elaboreazi documentele pe linia specialitatii 9i asigure transmiterea lor;

- respunde nemijlocit de ingtiintarea 9i alarmarea populatiei din comuna Vdligoara;
- asigure primirea qi transmiterea semnalelor de ingtiintare despre pericoiul atacurilor
inamicului, dezastrelor precum Si a datelor despre situatia de radiatie, chimica gi biologica;
- asigurd acticrarea Ia timp a sistemelor de ingtiintare - alarmaie din comund;
- controleazd periodic modul de exploataie a mijloacelor de transn]isiuni;
- planifice, organizeaze li urmeregte executarea reparatiilor la intreaga aparature de
inltiintare gi aiarmare.
- coordoneazd rndsurile de restabilii'e a sisiemelor de ingiiintare-ala$xare dezorganizaie in
urma atacului inarnicului sau din alte cauze;



- constituie echipe de alarmare la nivelul comunei;
- coordoneaze qi indruma pregdtirea formatiunilor de transmisiuni - alarmare;
- indepline9te Si alte atributii prevdzute de lege, in baza actelor emise de ministere si alte
autoritati ale administratiei publice centrale, de hotarari ale consiliului judetean sau
incredintate de consiliul local sau de cdtre primar;

- urmdregte gi coordoneazd activitatea de prevenire gi stingere a incendiilor;
- intocmegte 9i actualizeazd periodic documentatia privind evidenta militara a autoritatilor
locale, personalul din aparatul de specialitate al primarului, institutiile gi serviciile publice din
subordinea consiliului local;

- tine evidenta documentelor cu caracter secret de serviciu, a celorlalte documente gi
executa inventarierea $i gestionarea acestora.

Sectiunea 4 - Atributii in domeniul protectiei mediului

Art. 30. - Atributiile in domeniul protectiei mediului exercitate de personalul desemnal prin
dispozilia primarului sunt urmitoarele:
- asigurd realizarea mdsurilor stabilite pentru protejarea mediului inconjur6tor;
- initiazd proiecte, urmeregte intocmirea documentatiilor tehnice gi asigurA rcalizarea
lucrerilor publice ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice in domeniul
protectiei mediului;
- stabilegte Si propune consiliului local masuri pentru refacerea 9i protectia mediului
inconjurdtor in scopul cregterii calitAtii vietii;
- asigurd respectarea prevederilor legale privind protectia gi conservarea monumentelor
istorice gi de arhitecturS, a parcurilor gi rezervatiilor naturale;
- colaboreazd cu compartimentulfinanciar, contabil, resursse umane gi cu celelalte
compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local,
pentru protectia mediului;
- urmeregte modulde utilizare a fondurilor alocate gi asigura gospodirirea fondurilor
aprobate;
- propune misurile necesare pentru:

- prevenirea si limitarea urmdrilor calamitdtilor, catastrofelor $i incendiilor;
- asigurarea igienizerii malurilor cursurilor de apd din raza comunei, a decolmaterii vailor
locale ii a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
- asigurd aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivi a degeurilor menajere,
lndustriale sau de orice fel, reciclarea gi reintroducerea lor in circuitul productiv Qi prezinta
situatia acestora primarului;

- asigura executarea activitdtilor de deratizare gi dezinsectie;
- rezolve in termenul legal sesizdrile primite de la cetatenii comunei referitoare la
respectarea legalitAlii in domeniul de activitate;
- asigura lucreri de reparatii, lnlocuiri sau dotare cu coguri destinate de$eurilor, montate pe
domeniul public al comunei PARINCEA.

Sectiunea 5 - Atributii in domeniul protectiei muncii

Art. 31. - Atributiile principale in domeniul protectiei muncii exercitate de personalul
desemnat prin dispozitia primarului sunt urmetoarele:

- urmaregte permanent respectarea cerintelor de securitatea muncii de catre lucratori gi de
c5tre ceilalti participanti la pfocesul de munca Si ia mesuri, conform actelor rior..native in
vigoare. in caz de abateri;

- urmeregte mentinerea echlpamentelor de munca 9i a mediuluifizic de muxce intr-o stare
corespunzetoare cerintelor de securitate a muncii;

- anuntA nivelul ierarhic supericr de producerea oricirui eveniment, accident de i-r'tunce gi ia
rnbsuri pentru a nu se schimba starea de fapt in ca,,ul accidentelor gra./e, dacd aceasta nu



conduce la agravarea situatiei sau la mentinerea potentialuluide periculozitate; in cazul cand
este necesare schimbarea stdrii de fapt, asiguri intocmirea schitei cu situatia reala in care s-
a produs accidentul;

- ia masuri pentru acordarea primului ajutor gi stabilizarea situatiei in cazul producerii unui
accident de muncd;

- participd la receptia echipamentelor de muncd achizitionate sau iegite din revizii ori
reparatii;

- informeazd lucritorii in legeturd cu toate aspectele activitdlii de prevenire a accidentelor de
muncd gi imbolnevirilor profesionalei

- participe la elaborarea instructiunilor proprii de securitate a muncii;

- urmdre9te verificarea 9i admiterea la lucru numai a lucretorilor aflatiintro stare
corespunzetoare de senatate, odihnd, instruiti gi dupd caz, autorizati;

- urmaregte dotarea locurilor de munce cu mijloace de protectie colectiva necesare qi

mentinerea lor intr-o stare corespunzdtoare de functionare;

- urmere9te dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie adecvat 9i utilizarea
corespunzdtoare a acestuia gi iau mSsuri ca toti muncitorii sA poarte echipamentul de
protectie din dotare;

- opregte procesul de munce in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru viala gi sdndtatea
personalului;

- realizeaza instruiri in domeniul securitatii 9i sdnetetii in muncd la locul de munca $i periodic
pentru lucritorii, conform procedurilor gi instructiunilor proprii, intocmite de serviciul extern gi
se autoinstruie$te in domeniu;

- respecte instructiunile gi cerintele de securitate gi sendtate a muncii in indeplinirea
atributiilor.

Sectiunea 6 - Atributii privind relatia cu publicul

Art. 32. - Principalele atributii in domeniul relatii cu publicul indeplinite de personalul
desemnat prin dispozitia primarului sunt urmAtoarele:

- se ocupd de imbogdtirea bazei de date, prin preluarea de la compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, de la celelalte institutii publice 9i agenti economici, a
informaliilor care ii privesc pe cetateni:

- ofere informatii cetdtenilor cu privire la intreaga problematicd aflatd in baza de date a
compartimentului de relatii cu ceEtenii:
- verificd, inregistreazS, scaneaza gi predA compartimentelor de specialitate cererile ii
documentele depuse de cetdteni;

- elibereazA cetdlenilor, sub semndtu16, toate documentatiile, actele, autorizatiile, care au
fost rezolvate de compartimentele de specialitate;
- ofere informatii cetdtenilor cu privire la stadiul in care se aflS solutionarea unui act, a unui
dosar depus la primarie,

- ofere informatii cetetenilor cu privire la activitatea altor institutii care iqi desfdsoare
activitatea pe raza comunei, in mesura in care aceste informatii figureazd in baza de date a
primariei;

- asigure $i ofere cetdtenilor formularele tipizate, prevdzute de lege;

- prezinte primarului zilnic, sau cend se solicite, situalia cererilor, reclamatiilor 9i a dosarelor
care au fost inregistrate la compartimentul relatii cu publicul 9i nu au fost rezolvate in
termenul legal prevazut de lege, de 30 de zile;

- organizeaza Si conduce intreaga acrivitate privind audientele la primarul comunei,
viceprimar $i secretarul general al cor-'runei;

- intocmegte $i conduce evidenta figelor de audiente Si asigurd expedierea acestora
compartimentelor cerora le-au fost repariizate, cauzele care au facut obiectul audientelor:
- conduce evidenta rispunsuri!or primite ia figele de audienta;
- solicit6 din partea compartimentelor primariei comunei orice informatie cu privire la
rezolvarea cererilor cetdtenilor, L:are se prezinte pentru inscrie!'ea in audiente Oi cornunicd



acestora rdspunsul primit;

- atribuie fiecerui petent numdrul de inregistrare a cererii, sesizerii sau documentatiei
prezentate;

- transmite cetdtenilor interesati informatii publice Si utile din bincile de date ale institutiilor
de interes public din comuna PARINCEA, pe baza documentatiei transmise de acestea la
compartimentul de resort;

- intocme9te, la cererea consiliului local 9i a primarului, diverse rapoarte Si informeri privind
problemele ridicate de cetateni prin cereri, scrisori 9i modul lor de rezolvare;
- asigurd 9i pune la dispozitia cetetenilor urmiloarele:
- documentatii pentru obtinerea avizelor, aproberilor, documentelor in sfera de competenti a
primarului comunei;

- informatii rapide privind activitetile consiliului local;

- alte informatii despre viata publice a comunitetii (agenda manifesterilor culturale, sociale 9i
sportive);

- adrese ale institutiilor de interes public;

- elaboreaze Si reactualizeazd fi$e (fluturasi) cu informatii utile;

- elaboteaze banca de date cu informatii de interes cetdtenesc;
- asigurd accesul liber, democratic la actiunile organizate de consiliul local si de primar,
transparenta acestora Si accesul cetetenilor la informatii publice;

- asigurA primirea, evidentierea 9i rezolvarea petitiilor in termenul legal (conform O.G. nr.
2712002, cu modificarile Si completdrile ulterioare) care sunt adresate primariei comunei
PARINCEA;

- urmeregte solutionarea gi redactarea in termenul legal a r5spunsului care este intocmit in
termen de maxim 30 zjle de la data inregistrerii petitiei, indiferent dace solutia este favorabila
sau nefavorabile gi va fi redactatd in cel putin 2 exemplare;
- asigurA expedierea raspunsurilor citre petitionari;

- transmite, in termen de 5 zile de la inregistrare, petitiile gregit indreptate cdtre autoritdtile
locale, in ale ceror atributii nu intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie;

- petitiile anonime sau cel in care nu sunt trecute datele de ldentificare a petitionarului nu se
iau in considerare gi vor fi clasate;
- semestrial intocmeSte un raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor,

- asigura accesul la informatiile de interes public, conform Legii N. 54412001, cu modific5rile
gi completdrile ulterioare ;

- respecte instructiunile gi cerintele de securitate gi sanitate a muncii in'indeplinirea
indatoririlor de serviciu corespunzetor functiei exercitate, a normelor de prevenire gi stingere
a incendiilor.

Sectiunea 7 - Compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Art. 33. - Principalele atributii in domeniul $ef Serviciu Voluntar pentru Situalii de Urgente
indeplinite de personalul desemnat prin dispozitia primarului sunt urmatoarele:
- participe la elaborarea gi aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul
uniGtii administrativ-teritoriale;

- controleazd aplicarea normelor de apArare impotriva incendiilor;

- propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizerii activitatii de
aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor
9i echipamente de protectie specifice;

- indrumd gi controleazd activitatea de aperare impotri./a incendiilor gi analizeaze
respectarea incadrerii in criteriile de constituire a se!'viciilor de urgentd voluntare sau private,
dupe caz, in unitetiile Qi instituliile din care fac parte;

- pr-ezintd conducerii, semestrial sau ori de cate ori sltuaiia impune, raportul de evaluare a
capaciiStii de aparare impotriva incendiilor;
- rispunde de pregdtirea serviciului de urgenta voluntaf, precum 9i de participarea acestuia
la concursurile profesionaie;



- acordA sprijin Si asistente tehnicd de specialitate centrelor operative pentru situatii de
urgenle in indeplinirea atributiilor;

- solicit6 planul de analize ii acoperire a riscurilor al unitdtii administrativ-teritoriale;

- intocmegte fi$a obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la Regulamentul de
planificare, organizare, pregdtire $idesfdsurare a activitetii de prevenire a situatiilor de
urgentd executate de lnspectoratul General pentru Situatii de Urgentd gi structurile
subordonate, aprobat prin Ordinul nr. 89/2013;

- intocmegte raportul anual de evaluare a nivelului de aparare importiva incendiilor,
prezentandu-l spre aprobare primarului comunei;
- pestreazd in bune conditii documentatia tehnice specific5, conform legii: scenarii de
securitate la incendiu, identificarea gi analiza riscurilor de incendiu;

- pdstreaze avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

- pdstreaza certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de aparare impotriva incendiilor 9i echipamentele specifice de protectie utilizate;

- intocmeQte registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

- prezinte date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situalii de urgenta,
conform criteriilor de performante, daci este cazul;

- intocmegte planurile de protectie impotriva incendiilor;

- intocmegte evidenta exerciliilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

- intocmegte evidenta exerciliilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile
rezuliate din efectuarea acestora;

- intocmegte evidenta exercitiilor de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgentd
(dacd este cazul);

- aduce la cunogtiinta institutiei primarului situatiile deosebite $i propune mdsuri pentru
solutionarea lor,

- verificd modul de'intretinere Si functionare a maginilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor, stingetoarelor Si a celorlalte mUloace de apdrare impotriva incendiilor existente
in dotare, precum gi cunoagterea modului de folosire a acestora de cetre personalul
desemnat-

- aprobd organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de muncd gi verifice
instructiunile de apdrare impotriva incendiilor intocmite de cetre conducatorii locurilor de
muncd;

- verifica cd atat salariatii, cat $i persoanele din exterior cunosc qi respect6 instructiunile
privind mAsurile de apArare importiva incendiilor;

- participe la acliunile de stingere izbucnite in cadrul unitdlii Si Ia inlaturarea urmdrilor
avariilor, exploziilor, accidentelor tehnice, calamitetilor naturale, la stabilirea masurilor de
sigurantd pentru repunerea in functiune a cladirilor Si instalatiilor afectate,

- face propuneri primarului pentru realizarea materialeior 9i acliunilor de prevenire gi stingere
a incendiilor gi pentru informarea personalului privind mdsurile gi regulile de aparare
impotriva incendiilor:

- asigura prevenirea populaliei asupra dezastrelor,

- asigure protectia bunurilor materiale 9i a valorilor culturale;
- asigura pregatirea populatieiin vederea asigurerii protectiei;

- coordoneazd acliunile prlvind apararea impotriva dezastrelor conform planurilor de
aperare, pi'ecum $i dotarea cu mijloace de aparare 9i interventie;
- ingtiinteaze operativ populatia, institutiile $i agenlii econornici pe baza sistemului
informaticnal propriu gi centralizat, despre iminenta producerii dezastrelor;

- participa, ia cererea lnspectoratului Judeiean pentru Siiualii de Urgentd, la actiLroile de
interventie 9i de refacere cu specrali$ti, mUloace tehnice;
- asigurd pregeti!-ea personalului din cadrul Serviciului Voluntar peniru Situatii de Urgenta
perrtru apdrar--a impotriva dezastreior;

- asigure mdsu!ile organizatorice, rnaterialele, documentele gi aducerea personalului



voluntar la sediul in cazul producerii unor situatii de urgente sau la ordin;

- intocmegte gi actualizeaze in cooperare cu comisia de protectie civile documentele
operative Si de conducere de protectie civile, redactand proiecte de hoterari sau dispozitii ale
primarului;

- otganizeaze pregdtirea lunare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de tJrgenti 9i verificarea
acestuia prin alarmare, in vederea mentinerii starii de operativitate gide interventie in caz de
dezastre;

- organizeazd Si conduce actiunile echipelor specializate in caz de dezastre pentru
inleturarea urmdrilor produse de dezastre, atacuri aeriene, sau teroriste;

- elaboreaze Si duce la indeplinire planurile de pregetire pentru interventia civi16 anuald,
dezvoltarea bazei materiale de instruire:

- conduce lunar instructajele metodice, exercitiile tactice planificate portivit documentelor
intocmite in acest scop;

- asigura colaborarea cu formatiunile de paza gi Crucea Rogie pentru realizarea masurilor de
protectie cuprinse in documentele operative gi pentru desfdgurarea pregatirii de aparare
impotriva dezastrelor in special, pe timpul aplicatiilor, exerciliilor 9i al lichiderilor urmirilor
unor dezastrei

- intocmegte situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele 9i instalatiile din dotare, care pot fi
folosite in caz de dezastre Si in situalii speciale $i o actualizeaze permanenl;

- impreunA cu comisia de protectie civila de specialitate intocmegte planul de apirare
impotriva dezastrelor;

- urmdreqte organizarea 9i inzestrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta potrivit
instructiunilor in vigoare precum gi actualizarea permanentd a situatiei acestora;
* asigurA conditii de depozitare, conservare, intretinere 9i folosire corectd a tehnicii,
aparaturii 9i a materialelor din inzestrare;

- prezintd lnspectoratului Judelean pentru Situatii de Urgente informeri cu privile Ia
realizarea mdsurilor de protectie in caz de dezastre, a pregdtirii 9i alte probleme specifice;

- urmireste asigurarea bazei materiale, a instruirii echipelor gi a caracterului practic-aplicativ
al acesteia;

- participe la toate convoc5rile, bilanturile, analizele Si la alte activitdti organizate de
lnspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentd;
* prezintd propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri Si cheltuieli a fondurilor
necesare pentru inzestrarea gi realizarea masurilor pentru prevenirea dezastrelor;

- asigurd permanent respectarea regulilor de pdstrare, manuire gi evidente a documentelor
de serviciu:

- contribuie la actualizarea planului protectie 9i interventie la dezastre $i a planului de
evacuarei

- organizeazi cercetarea in situatii de urgenta precum gi paza punctului de comande;

- urmeregte indeplinirea masurilor de apdrare lmpotriva dezastrelor $i desfegurarea actiunilor
de intreventie;

- rAspunde de organizarea gi coordonarea activititilor pentru realizarea mdsurilor de
protectie a cetetenilor 9i a bunurilor materiale impotriva dezastrelor prin addpostire,
mascarea obiectivelor importante, deblocarea adeposturilor, inlSturarea avariilor la retelele
de gospoddrire comunald, deblocarea Si refacerea cdilor de acces gi svacuare;
- urmdregte in pcriranentd capacitatea de interveniie a echipelor specializate din cadrul
Serviciului Vcluntar pentru Situatii de Urgent6;

- organizeazd 9i tine evidenta personalului, materialelor gi tehnicii pentru echipele
specializate din cadru! Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenti;
- rdspunde nemijlccit ia inQtiintarea 9i alarnrarea populatiei din comuna PARINCEA;

- asigurA primirea gi tiansmiterea semnalelor de ingtiintare despre pericolui dezastrelor,
atacurilor inamicului;

- asigure actioirarea la t!!'np a sistemelor de ingtiiniare - alarmare din comunS;

- controleazd periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;



- planifice, organizeazd li urmeregte executarea reparatiilor la intreaga aparature de
ingtiintare Si alarmare;

- coordoneazd mesurile de restabilire a sistemelor de instiintare-alarmare dezorganizate in
urma atacului inamicului sau din alte cauze;

- coordoneaze gi indruma pregatirea echipelor de transmisiuni - alarmare;
- urmeregte gi coordoneazA activitalea de prevenire $i stingere a incendiilor;

- !ine evidenta documentelor Si executd inventarierea gi gestionarea acestora;

- indeplinegte gi alte atributii prevdzute de lege, in baza actelor emise de ministere Si alte
autorititi ale administratiei publice centrale, de hotereri ale Consiliului Judetean sau
incredintate de consiliul local sau de cdtre primar.
Sectiunea I - Atributii privind proteclia monumentelor istorice

Art. 34. - Atributiile principale in domeniul protectiei monumentelor istorice exercitate de
personalul desemnat prin dispozitia primarului sunt urmatoarele:
- respunde de asigurarea misurilor pentru protectia monumentelor istorice;

- propune mdsuri pentru asigurarea in documentatii a conditiilor de amenajare a spatiilor
publice qi zone verzi, amenajarea pietelor Si plantarea de arbori in concordanta cu traditiile
istorice ale comuneii

- lace analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la adresele, cererile sau
sesizdrile primite pentru solutionare;

Sectiunea I - Atributii privind consilierea eticd si monitorizarea respectarii norrnelor de
conduita la njvelul aparatului de specialitate al Primarului comunei PARINCEA

Art. 35. - Principalele atributii privind consilierea etice $i monitorizarea respectarii normelor
de conduitd la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei PARINCEA indeplinite
de personalul desemnat prin dispozitia primarului sunt urmetoarele:

- monitorizeaza modul de aplicare gi respectare a principiilor $i normelor de conduiti de
cdtre functionarii publici din cadrul autoritetii sau institutiei publice siintocmeste rapoarte $i
analize cu privire la acestea;
- desfdsoare activitatea de consiliere etici, pe baza soliciterii scrise a fur]ctionarilor publici
sau la initiativa sa atunci cand functionarul public nu ise adresesaz5 cu o solicitare, inse din
conduita adoptata rezu[e nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
- elaboreaza analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in
activitatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei gi care ar putea determina
o incilcare a principiilor gi normelor de conduite, pe care le inainteazi ccnducitorului
autoritdtii sau institutiei publice, gi propune mdsuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea
riscurilor si a vulnerabilititilor;
- organizeazd sesiuni de informare a functionarilor publici cu privire la normele de eticd,
modificAri ale normativ in domeniul eticii si integrititii sau care instituie obligatii pentru
autorititile 9i institutiile publice pentru respectarea drepturilor cetetenilor in relatia cu
administratia publici sau cu autoritatea sau institutia publice respective;

- semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la inc;lcarea
principiilor $i normelor de conduita in activitatea functionarilor publici;

- analizeazd sesizArile qi reclamatiile formulate de cetdteni qi de ceilalti beneficiari ai
activitdtii autoritetii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care
asigure relalia directe cu ceta_tenii $iformuleaze recomanderi cu caracer general, fArS a
interveni in activitatea comisiilor de discipline;
- poate adresa in mod direct intreb;rj sau aplica chestionare cetatenilor s,i beneficiarilor
directi ai activitetii autoritetii sau insiitutiei publice cu privire ia comportamentul persona!ului
care asjgurd relatia cu publicul, precurn gi cu privire la cprnia acestora despre calitatea
seruiciilor oferite de autoritatea sau iIrstitutia publicd respectiva;

- reprezintd persoana de.contact in ieiatia cu Agentia Naticnald a Functionarilor Publici in
ceea ce pi"ivegte monitcrizarea respecterii normelor de cc dLrite de cetre funciionarii publici gi



a implementerii procedurilor disciplinare;

- completeaza si transmite trimestrial cdtre Agentia Nationali a Functionarilor Publici
informatiile privind respectarea normelor de conduitd de citre functionarii publici;

- transmite trimestrial cdtre Agentia Nationald a Functionarilor Publici informatiile privind
implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritetii sau institutiei publice.

Sectiunea 10- Atributii privind relatia cu societatea civild

Art. 36. - Principalele atributii privind relatia cu sociatatea civile indeplinite de personalul
desemnat prin dispozitia primarului sunt urmitoarele:
- intocme$te anuntul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative pe care il publica
pe site-ul propriu $il afiseazd la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului,
transmitandu-l totodata cdtre mass-media centrale sau locala, dupA caz, cu respectarea
prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 5212003, republicate, cu modificarile $i completdrile
ulterioare. Transmite proiectele de acte normative luturor persoanelor care au depus o cerere
pentru primirea acestor informatii;

- transmite anunqul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevan[e asupra
mediului de afaceri asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii
specifice de activitate, in termenul prevazut la art. 7 alin. (2) din Legea nr.5212003,
republicate, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
- la publicarea anuntului pentru proiectele de acte normative previzute la art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 5212003, republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare, stabile$te o
perioadd de cel putin 10 zile calendaristice pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publicei

- publice pe site-ul propriu si afiseaza la sediul propriu, aldturi de documentele mentionate
art. 7 alin. (2) din Legea ff.5212003, republicatS, cu modificerile si completarile ulterioare, si
modalitatea de colectare a recomanddrilor, modalitatea de inscriere si luare a cuvantului,
timpul alocat luerii cuvantului si orice alte detalii de desfagurare a dezbaterii publice prin care
se asigurd dreptul la libera exprimare al oricdrui cetdtean interesat,
- asigura pestrarea documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) si alin. (10) lit. a) si d) din Legea
ff. 5212OO3, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, pe site-ul autorititii publice
responsabile intr-o sectiune dedicata transparentei decizionale. Toate actualizSrile in site vor
mentiona obligatoriu data afi$Arii ;

- consemneaze intr-un registru propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire ia proiectele de
acte normative supuse dezbaterii publice si mentioneazd data primirji, persoana $i datele de
contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea $i le comunice
initatorului/initiatorilor proiectelor de acte normative ;

- la solicitarea autoritetii publice locale in cauzd, organizeazd intalniri in care sd se dezbate
public proiectele de acte normative, dace acest lucru a fost cerut in scris de c6tre o asociatie
legal constituiti sau de cdtre o altd autoritate publicd;

- urmare$te ca in toate cazurile'in care se organizeazd dezbateri publice, acestea trebuie sA
se desfesoare in cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei gi locului unde urmeaze
sa fie organizate;

- asigure participarea la dezbaterea publica a tuturor persoanelor prevezute in art. 7 alin.
(10) lit. c) din Legea nr. 5212003, republicate, cu modificdrile si completerile ulterioare,

- asigurd conditiile pentru participarea la procesul de luare a deciziilor, in oonformitate cu
dispozitiile legale cuprinse in art. 8-12 din Legea nr. 5212003, republicatS, cu modificdrile si
completarile ulterioare;
- 'intocmeste raportul anual privind transparen'La decizionala conform prevederilor art. 13 din
Legea nr. 5212003, republicatd, cu modificarile si completerile ulterioare, 9i'il face public in
site-ul propriu, piin afisare la sediul propriu intr-ur' spatiu accesibil publicului sau prin
prezentare'in sedintd publice;

- asigurd arhivarea documentelor create in baze Legii fi.5212003, repLrblicata, cu
modificerile qi comi-jleterile ulterioaie;



- indepline$te orice alte atributii ce-i revin in calitate de persoane responsabild pentru relatia
cu societatea civilS, stabilite prin lege sau alte acte normative.

Secliunea 11 - Atributii privind asigurarea accesului liber la informatiile de interes public

Art.37. - Principalele atributii privind asigurarea accesului liber la informatiile de interes public
indeplinite de personalul desemnat prin dispozitia primarului sunt urmatoarele:

- primeste solicitdrile privind informatiile de interes public;

- in cazul cererii verbale, asigure furnizarea informaliei pe loc, dace este posibil, sau
indruma solicitantul sa adreseze o cerere in scris;

- inregistreazi cererile formulate in scris, pe suport de hartie sau pe suport electronic (e-
mail) sielibereazd solicitantului o confirmare scrisd continand data Qi numarul de inregistrare
a cererii;

- rcalizeaze o evaluare primare a solicitarii, in urma cereia stabilegte dace informatia
solicitate este o informatie comunicata din oficiu, furnizabil6 la cerere sau exceptati de la
liberul acces;

- in cazul in care informatia solicitate este deja comunicatd din oficiu in una dintre formele
precizate la art. 5 din Legea n(. 54412001, asigurd de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile,
informarea solicitantului despre acest lucru, precum $i sursa unde informatia solicitate poate
fi gesite;

- in cazul in care informatia solicitata nu este dintre cele care se comunice din oficiu,
solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autoritatilor $i institutiilor publice,
pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea N. 54412001,

- in cazul in care informatia solicitat5 este identificatd ca fiind exceptate de la accesul liber la
informatie, asigure, in termen de 5 zile de la inregrstrare, informarea solicitantului despre
acest lucrui

- identifice si actualizezi informatiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber,
potrivit legii;

- primeste de la structurile prevdzute la at1.22 alin. (1) rAspunsul la solicitarea primit; si
redacteaza r5spunsul cetre solicitant impreuni cu informatia de interes public sau cu
motiva.tia intarzierii ori a respingerii soliciterii, in condiliile legiii

- inregistreaza si transmite r5spunsul persoanei interesate, pe suportul solicitat, ln termenul
legal;

- in cazul in care solicitarea nu se incadreaze in competentele institutiei sau autoritetii
publice, in termen de 5 zile de la primire, structurile sau persoanele responsabile de
infonrarca publica directd transmit solicitarea cetre institutiile sau autoritatile competenie $i
informeazd solicitantul despre aceasta,

- tine evidenta rAspunsurilor qi a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de
copiere a materialelor solicitate:

- rcalizeaze otganizarea Si functionarea punctului de informare-documentare, dupd cum
urmeaze
- asigurd publicarea buletinului informativ al autoritatii sau institutiei publice, care va cuprinde
informatiile de interes public comunicate din oficiu, prevazute la art. 5 din Legea nr.
544l2OA1l

- asigur; publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a ll-a, a raportului de acti'.,itate
al alrioritatai sau institutiei publice;

- asigura disponibilitatea in format scris (la afisier, sub forma de broguri sau electronic -
dischete, CD, paginA de lnternet) a informatiilor comunicate din oficiu, prevazute la art. 5 din
Legee rt . 54412001 ;

- organizcazd, in cadrul punctului de informare-documentaie al institutiei, accesul publicului
ia informatiile furnizate din oficir.!;

- intocmeste iaportul anual privind accesul la informatiile de interes public, care va ouprinde:

- numirui ictal de solicitAri de in{ormatii de interes public;

- numerul total de solicitdri, deDadajat pe dornenii de interes;



- numArul de solicitari rezolvale favorabili

- numSrul de solicitdri respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii
exceptate de la acces, inexistente etc.);

- numarul de solicitdri adresate: 1. pe suport de hartie; 2. pe suport electronic; 3. solicitari
verbale;

- numerul de soliciteri adresate de persoane fizice;

- numerul de solicitari adresate de persoane juridice;

- numArul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabili 2. respinse;

- num6rul de plangeriin instante: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3 in curs de solutionare,

- costurile totale ale compartimentului de informare qi relatii publice;

- sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate;

- numdrul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare,

- informatiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informatie;

- mesurile luate pentru imbunatatirea activitA.lii;

- numele gi prenumele persoanei desemnate, respective al sefului compartimentului
prevezut la art. 3 alin. (1);

- comunici raportul anual privind accesul la informaliile de interes public conducetorului
autoritdtii sau institutiei publice si il face public;
-indeplineqte orice alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative pe linia asigurerii
accesului liber la informatiile de interes public.

Sectiunea 12 - Atributii privind implementarea Strategiei Naiionale Anticoruptie
(sNA) 2016 - 2020

Art. 38. - Principalele atribulii privind a implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie
(SNA) 2016 - 2020 indeplinjte de personalul desemnat prin dispozilia primarului sunt
urmdtoarele:

- adopta declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele qi mecanismul
de monitorizare al SNA si comunica Secretariatului tehnic al SNA inclusiv lista structurilor
subordonate/coordonate/aflate sub autoritate 9i a intreprinderilor publice care intrd sub
incidenta SNA;
- consufte angajatiiin procesul de elaborare a planului de integritate;

- elaboreazd planul de integritate al institutiei;
- aproba $i distribuie in cadrul institutiei planul de integritate Si declaratia de aderare la SNA;
- identifice riscurile si vulnerabilitetile specifice institutiei;

- identificd mesurile de remediere a vulnerabilitdtilor specifice institutiei, precum ii a celor de
implementare a standardelor de control intern managerial;

- evalueaza anual modul de implementare a planului de integritate si il adapteaze la riscurile
si vulnerabilitetile nou aparute;
- analizeaze mesurile suplimentare anticoruptie ce pot fi implementate de PrimAria comunei
PARINCEA;

- indepline$te orice alte atributii prevdzute de legislatia in vigoare pe linia implementdrii
Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 201 6-2020.

Sectiunea 13- Atributii de gestionar

Art. 39. - Principalele atributii de gestionar indeplinite de personalul desemnat prin dispozitia
primarului sunt ui-mdtoarele:

- are calitatea de gestionar de bunuri si materiale;

- respunde de aproyizionarea, repartizarea Si intrebuintarea materialelor in mod ralional
dupa nevoi;

- prime$te, eliberea* materiale ii tine evidenta lor conform normelor iegaie,

- se ingrije$te de buna pdstrare a malerialelor aflate in gestiunea sa;

- elibe!'eaza bunurile aflate in gestiune paiiivit datelor specificate in actele de ie$ire (bonuri



de consum) gi aprobate de conducAtorul serviciului financiar contabil;
- asigurd linerea la zi in bune conditii a evidenlei bunurilor la locurile de depozitare;
- prede zilnic la contabilitate documentele pe baza carora s-au efectuat intrari-iesiri de bunuri
(documentele de primire facturi, receptii, procese-verbale) $i obligatoriu pana la sfarsitul lunii
bonurile de consum, bonurile de transfer pentru materialele eliberate din gestiune;

- comunice in scris conducatorului unitalii, in conditiile legii, cazurile in care se constatd ce
bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase;
- primegte $i pastreaze valorile materiale in gestiune pe baza documentelor justificative care
le intocmesc (facturi, avize de expeditie, note de transfer restituire, procese-verbale de
casare) dupe ce au fost verificate amdnuntit pentru a constata cantitatea, calitatea si pretul
corespunzetor datelor inscrise in documente;
- eliberarea valorilor materiale se face in cantitatea, calitatea qi sortimentele specificate in
documentele de eliberare aprobate cu respectarea dispozitiilor legale;

- se interzice eliberarea valorilor materiale pe baza de dispozitie verbala sau pe baza
documentelor nelegal intocmite;
- tine evidenta obiectelor de inventar de mice valoare sau de scurte durati, dupi aceleasi
reguli siin baza acelorasi documente ca a valorilor materiale si le repartizeazd pe
subgestiuni;

- tine evidenta mijloacelor fixe pe fise de magazie 9i le epaiizeazd pe locuri de folosinta;
- tine evidenta formularelor cu regim special (chitantiere, facturi, bonuri de carburanti cu
valoare fixe);
- elibereazd bonuri de carburanti cu valoare fix6 pentru consumul de combustibil al utilajelor
gr autoturismelor din dotarea institutiei:
- tine evidenta consumului de combustibil conform figei activitatii zilnice pentru autovehicule;
- intervine prompt in situatii de defectiuni la diverse obiective in incinta institutiei;
- tine evidenta si respunde de consumul real al utilit6tilor din primerie Qi al unitdtilor din
subordrne (ap5, energie electricd, gaze naturale).

Seclrunea 14 - Atributii privind arhiva primdriei comunei PARINCEA

Art. 40. - Principalele atributii privind arhiva primeriei comunei PARINCEA indeplinite de
personalul desemnat prin dispozitia primarului sunt urmAtoarele:
- initiaza gi organizeaze activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul
unitdtii respective;

- asiguri legetura cu Arhivele Nationale, in vederea verificirii $i confirmirii nomenclatorului,
urmeregte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
- verificd gi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
intocme$te inventare pentru documentele fere evidenta, aflate ln depozit; asigurA evidenta
tuturor documentelor intrate 9i iegite din depozitul de arhive, pe baza registrului de evidentd
curentd;

- cerceteazd documentele din depozit in vederea eliberdrii copiilor $i certificatelor solicitate
de cetdteni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
- pune la dispozilie, pe bazd de semnAturd, 9i line evidenta documentelor imprumutate
compa(imentelor creatoare; la restituire, verificS integritatea documentului 'imprumutat; dupd
restituire, acestea vor fj reintegrate la fond;

- organizeaze depozitul de arhivi dupe criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii
Arhiveior Nationale, mentine ordinea gi asigura curatenia in depozitul de arhivai solicita
conducerii unitatii dotarea coresilunzetoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.l.
$.a.): informeaze conducerea uniietii gi propune mdsuri in vederea asigurarii conCiliiior
corespunzetoare de pestrare $i oonservare a arhivei;
- pune la dispozitia CelegatuluiArhivelor Nationale toate documentele solicitate cu piilejul
efectuirii actiunii de control privind siiuatia arhiveioi de la creatori;
- pregategte documentele (cu velo3re istorice) 9i inventarele acestora, in vederea precarii la



Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale

- indeplineste alte atributii prevdzute de lege privind arhiva primeriei comunei PARINCEA.

Sectiunea 15 - Atribulii privind 'indrumarea qi verificarea modalititii efective de desfdsurare a
muncii in folosul comunitetii

Art. 41. - Principalele atributii privind indrumarea gi verificarea modalitdtii efective de
desfd$urare a muncii in folosul comunitdtii indeplinite de personalul desemnat prin dispozitia
primarului sunt urmetoarele:

- informeazd persoana supusi masurii cu privire la posibilitetile concrete de executare a
obligatiei in cadrul autoritatilor locale sau in institutiile din comunitate abilitate in acest scop;
- solicit; persoanei supuse masurii documentele medicale care se ateste ce este aptd pentru
prestarea unor activitdti dintre cele propuse;

- pe baza documentelor medicale si in functie de utilitatea activitetilor pentru comunitate si
pentru persoana supuse masurii, stabileste activitetile concrete care urmeazd a fi indeplinite
si programul de executare in functie de pregdtirea scolara 9i profesionald a persoanei,
experienta in munce, starea de sanatate, disponibilitatea de timp, precum 9i alte date
considerate utile pentru executare;
- stabilegte ziua, ora si locul pentru inceperea execut5rii muncii neremunerate in folosul
comunitatii gi ii pune in vedere persoaneifaptul ci aceasta trebuie sa execute obligalia intr-
un interval de 6luni de la data inceperii prestdrii activitdtii;
- efectueazd instructajul persoanei cu privire la regulile generale pe care trebuie se le
respecte pe parcursul executirii, modulde desfa$urare a activitAtii, programul de muncd si o
informeaza, sub semnature, cu privire la normele de protectie a muncii, de pazd si de
stingere a incendiilor;

- stabilegte alte activiteti pe care persoana le poate desfagura in cazulin care aceasta a
prezentat documente medicale din care a rezultat inaptitudinea de muncd pentru activitatile
stabilite initial;

- indrumi 9i verifice modalitatea efectivS in care persoana supravegheata desfSgoara munca
neremuneratd'in folosul comunitdtii;
- comunice organului de politie competent activitatea stabilite a fidesfdguratd, locul si
programul stabilit pentru desfaqurarea activitAtii, astfelincat organulde politie sa poat;
verifica nemijlocit executarea obligatiilor;
- elibereazd persoanei supuse mesurii, in termen de 15 zile de la data incetdrii activitetii, o
adeverinta prin care se consemneaza evidenta orelor de activitate neremuneratA, locul de
desfesurare a acestora, programul de lucru, evidenta zilnice a activititii prestate, incidentele
intervenite, modulin care persoana a respectat conditiile de executare a muncii
neremunerate in folosul comunititii;
- comunice organului de politie competent, in vederea informarii procurorului, aspecte
precum:

- neprezentarea la locul de executare a obligatiei, absentarea nejustificatd de douA ori
consecutiv ori manifestarea de comportamente necorespunzatoare la locul de executare;
- nedepunerea documentelor medicale solicitate in vederea inceperii prestdrii activitdtii;
- atestarea prin documente medicale a faptului ce persoana este inapte de muncd, respectiv
cd si-a pierdut capacitatea de munca ori aceasta este diminuata;
- intervenirea unor motive care justificE imposibiliiatea continuerii ori finalizerii executirii
obligatiei din motive neimputabile persoanei ori institutiei stabilite pentru executarea
obligatiei:

- indeplinegte orice alte atributii previzute ,je lege.

Sectiunea i6 - Atributii privind implementaiea prevederilor legale referitoare la declaratiile .Je

avere si declaratiile de interese



Art. 42. - Principalele atributii privind implementarea prevederilor legale referitoare la
declaratiile de avere si declaratiile de interese indeplinite de personalul desemnat prin
dispozitia primarului sunt urmdtoarele:

- primegte $i inregistreaze declaratiile de avere $i declaraliile de interese $i elibereaza la
depunere o dovada de primire;

- la cerere, pune la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere gi ale
declaratiilor de interese;

- oferd consultant5 pentru completarea corectd a rubricilor din declaratii gi pentru depunerea
in termen a acestora;

- evidentiazi declaratiile de avere 9i declaratiile de interese in registre speciale cu caracter
public, denumite Registrul declaratiilor de avere s,i Registrul declaratiilor de interese, ale
cdror modele se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei;

- asigure afisarea si mentinerea declaratiilor de avere gi ale declaratiilor de interese,
previzute in anexele nr. 1 si 2 la Legea 17612010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
pe pagina de internet a institutiei, dacd aceasta existe, sau la avizierul propriu, in termen de
cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia
localitatii unde sunt situate, adresei institutieicare administreazd activele financiare, a codului
numeric personal, precum si a semnAturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se
pdstreazd pe pagina de internet a institutiei gi a Agentiei pe toata durata exercitdrii functiei
sau mandatului, $i 3 ani dupe incetarea acestora si se arhiveaze potrivit legii;

- trimite Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale
declaratiilor de avere qi ale declaratiilor de interese depuse $i cate o copie certificata a
registrelor speciale prevazute la art. 6 alin.(1) lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la
primirea acestora,

- intocme$te, dupa expirarea termenului de depunere, o listd cu persoanele care nu au
depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen gi informeaze de indata
aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucrdtoare;
- acordd consultante referitor la continutul qi aplicarea prevederilor legale privind declararea
9i evaluarea averii, a conflictelor de interese $i a incompatibilitatilor ii intocmegte note de
opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia depunerii declara_tiilor de
avere si a declaratiilor de interese;

- transmite Agenliei, pand la data de 1 august a fiecerui an lista definitivd cu persoanele care
nu au depus in termen sau au depus cu intarziere declaratiile de avere gi declaratiile de
interese, insotite de punctele de vedere primite;

- dacd in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de avere Si a declaratiei de interese,
sesizeazA deficiente in completarea acestora, recomanda, in scris, pe baze de semnature
sau scrisoare recomandatd, persoaneiin cauzi rectificarea declaratiei de avere $i/sau a
declaratieide interese, in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandarii.
Declaratia de avere gi/sau declaratia de interese rectificata povpoate fi insotitennsotite de
documente justificative gi se transmite Agentiei in copie certificate.

- indeplineQte orice alte sarcini prevezute de lege sau alte acte normative privind declaratiile
de avere $i declaratiile de interese.

Secliunea 17 - Atributii privind completarea ii transmiterea Registrului de evidentd al
salariatilor

A,rt. 43. - Principalele atributii privind completarea 9i trar]smiterea Registrului de evidenld al
salariatiior lndeplinite de personalul desemnat prin dispoziiia primarului sunt urmdtoarele:

- tr'.-rnsmite registrul cu elementele contractului indi\,rcuai de munca cel tarziu in ziua
iucriioare anterioard incepeiii activitdtii de cetre salariar.ul ln cauzd;

- pune la dispozitie inspectorului de munce registruiin foimat electronic, piecum gi dosarul
personal al salariatilor,

- comDleteaza elementele contractului individual de munca Qi transmite registnrl in termenele
prevdzute:



- completeaza registrul cu date corecte si complete;
- informeaze inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii, in cazul
in care existe;

- elibereaze copii dupd documentele solicitate de cdtre salariat;
- pastreaze registrul'in formd electronicd la sediul angajatorului;
- indeplinegte orice alte atributii prevazute de lege privind completarea 9i transmiterea
Registrului de evidentd al salariatilor.

Sectiunea '18- Atributii agent de inundatii

Art. 44. - Principalele atributii ale agentului de inundatii desemnat prin dispozitia primarului
sunt urmatoarele:
a) l\ildsuri 9i actiuni preventive:

- desfdgoare actiuni privind organizarea consultirii, inainte de adoptarea oricarei decizii a
structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale prevazute de lege, in toate
problemele care le privesc in mod direct potrivit legii, 9i preluarea punctelor de vedere
oportune in continutul proiectelor aclelor normative;
- participa la intocmirea planurilor anuale $i de perspective pentru asigurarea resurselor
umane, materiale si financiare destinate prevenirii $i gestionarij situatiilor de urgent6;
- participd la acliunile organizate la nivel local pentru corelarea planurilor urbanistice
generale ale localititii, cu prevederile he(ilor de hazard si de risc natural, 9i respecta
prevederile documentatiilor elaborate;
- se ingrije$te de elaborarea hd(ilor de vulnerabilitate la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale;

- propune obiectivele de proteclie a populatiei impotriva tnundatiilor 9i mdsurile de prevenire
Si interventie in cazul producerii acestora;
- efectueazd controlul utilizirii albiilor qi malurilor cursurilor de apa necadastrate gi propune
mesuri de remediere a neajunsurilor constatate;
- atributii privind informarea gi educarea populatiei pentru situatii de inundatii, precum gi in
impljcarea acesteia in realizarea de proiecte de protectie impotriva inundatiilor, protectia
naturii, gestionarea resurselor de apd etc.;
- propune mesuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitalii de pe micile
cursuri de apA sau canale, ganturi din comune gi intretinerea gi imbunetetirea capacitalilor de
transport ale albiilor micilor cursuri de apa ce traverseazd localitdtile din jurisdictia lor;
- aduce la cunogtinta populatiei precizdrile legii privind utilizarea terenurilor in zonele
inundabile gi conlucreaza cu compartimentul urbanism;
- aduce la cunogtinta compartimentului urbanism cazurile de nerespectare a planurilor de
amenjare a teritoriului, pe linia utilizSrii terenurilor din zonele inundabile,
* face propuneri pentru reabilitarea capacitatii de evacuare a podurilor $i a podetelor de pe
ceile de comunicatii din comund;
- propune incheierea de conventii de intrajutorare in caz de inundatii cu operatorii economici
de pe raza localitatii;

- propune elaborarea de ghiduri, indrumare, pliante, afi$e ce vor cuprinde informatii asupra
cauzelor producerii inundatiilor, a modalitatilor de prevenire a acestora, precum $i a acliunilor
de proteciie si interventie individual gi de grup;

- distribuie materiale informative referitoare la prevenirea si protectia populatiei in caz de
inundatii;

- propune forrne speciale de comunicare cu populatia, de educaie a acesteia, in vederea
adapterii la inuirdatii a comunitdtii;

- rcalizeazd carirpanii de informare a comunitatii privind regulile de comportare inainte de
inundatii, in iimpui acestora, in timpul evacuArii si dupA trecerea fenomenului.
b) Mdsuri Si aciiuni operative:
- intreprinde aclivitati cuprinse in legislatia in vigoare privind managernentul situatiilor de
urgen!i;



- aduce la cuno$tinta autoritatilor starea de functionare a drumurilor judetene gi a drumurilor
de acces in zonele inundate:
- asigurd ordinea publicd 9i protectia vietii 9i a bunurilor;
- participd la coordonarea actiunilor de ajutor;

- propune autoritdtilor luarea masurilor pentru asigurarea conditiilor necesare acorderii
asistentei medicale;
- participd la coordonarea actiunilor pentru asigurarea necesitalilor esenliale ale persoanelor
sau comunitatilor izolale;

- propune masuri pentru asigurarea conditiilor necesare pentru mentinerea $ariide sendtate
a animalelor afectate de inundatii;

- face propuneri pentru organizarea grupurilor de voluntari in vederea participdrii la actiunile
de salvare-evacuare a populatiei afectate de inundatii gi asigurd instruirea acestora.
c) Nilesuri ii actiuni dupa inundatii:
- participe la activitatile de mobilizare a comunitdtii la actiuni desfSgurate pentru inlaturarea
efectelor inundatiilor, de refacere a locuintelor gi gospodariilor afectate de inundatii;
- desf5goard activitati de mobilizare a comunitatii la actiunile de aprovizionare cu hrana,
imbracamjnte si distribuire a acestora, precum si pentru cazarea in locuinte temporarei

- propune acliuni pentru restabilirea serviciilor de bazd gi aprovizionarea cu hrane,
imbreciminte, asigurarea de locuinte temporare si a igienei;

- asigurarea conditiilor pentru asistent6 sanitard;
- participd la actiunile de coordonare activititilor de reconstructie 9i restaurare a activitdtii
normalei

- propune masuri pentru organizarea activitdtii de ajutor financiar:
- participe la actiunile de gestionare a respunsurilor la apelurile populaliei;

- propune revizuirea planurilor operative de aparare pentru situatii de urgenta;
- participe la evaluarea pagubele economice, sociale si de mediu provocate de inundatii.

Sectiunea '19 - Atributii ale persoanea responsabile cu protectia datelor cu caracter personal
la nivelul primdriei comunei PARINCEA

Art. 45. - Principalele atribulii ale persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter
personal la nivelul primeriei comunei PARINCEA, desemnate prin dispozitia primarului sunt
urmatoarele:

- informeazd si consiliaza institutia, precum Si angajatii care se ocupd de prelucrarea datelor
cu caracter personal, cu privire la obligatiile care le revin in temeiul Regulamentului nr.
2016/679 si a dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la protectia datelor;
- monitotizeazi respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2O161679, a altor dispozitii de
drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor, a politicilor operatorului
sau ale persoanei imputernicite de operator, inclusiv alocarea responsabilitatilor, actiunile de
sensibilizare gi de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare, precum gi

auditurile aferente;
- consiliazi, la cerere, in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si
monitorizeaze functionarea acesteia;
- coopereazd cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrerii Datelor cu Caracter
Perscnal gi reprezinti punctul de contact cu aceasta;
- tine seama in mod corespunzdtor de riscul asociat operaliunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, luanC in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul gi scopurile
prelucrdrii, in indeplinirea sarcinilor sale;

- aeeaze, conduce gi pasi!'eza o evidenle a tuturor categoriilor de operatiuni de prelucrare
efectuate in numele autoriiitilor administratiei pub!ice locale;
- indeplinegte orice alte sarcii'ri 9i atributii prevazute de ligislatia in vigoare referiicere la
prctectia datelor cu character personal.



Sectiunea 20 - Atributii ale persoanei responsabile cu administrarea domeniului public si
privat

Art. 46. - Principalele atributii ale persoanei responsabile cu administrarea domeniului public
si privat, desemnat5 prin dispozitia primarului sunt urmatoarele:
- asigura realizarea tuturor mdsurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local, sau prin
dispozitii ale primarului, pentru evidentierea, valorificarea gi buna administrare a domeniului
public si privat al comunei PARINCEA, conform legii, dupa inscrierea in evidentele contabile;
- participd la toate actiunile consiliului local 9i ale primarului care au drept scop actualizarea
evidentei, administrarea, exploatarea, conservarea giinlretinerea domeniului public ai privat
al comunei,

- asiguri 'intocmirea documentatiilor 9i otganizeazd licitatii publice, 'in baza hotarArilor
consiliului local, avand ca scop inchirierea, concesionarea gr vanzarea imobilelor aflate in
patrimoniul comunei,
- conduce evidenla terenurilor ferd constructii din intravilan gi extravilan gi in colaborare cu
alte compertimente din aparatul de specialitate, asigurd intocmirea lucrdrilor de reglementare
juridic6, scoateri din circuitul agricol, dezmembrari giintabulari ale acestorai
- asigurd intocmirea documentatiilor gi respunde de inscraerea in evidentele de carte funciare
a bunurilor proprietate publicd 9i privatd a comunei, conduce 9i actualizeazd evidenta acestor
bunuri;

- conduce Si rdspunde de tinerea la zi a registrelor privind evidenla ofertelor gi a contractelor
de concesionare, prevazute de legislatia in vigoare;
- urmareqte 9i rdspunde de executarea contractelor in care comuna este parie, indiferent de
natura acestora inchiriere, asociere, concesionare;
- asigure intocmirea in baza proceselor-verbale de adjudecare inaintate de comisiile de
licitatie, documentatia necesara emiterii repartiliilor pentru spatiile cu altd destinatie decat
aceea de locuinta sau terenuri, care au fost adjudecate prin licitatie publicd de catre diferite
persoane juridice sau fizice;

- rezolva in termenul legal sesizerile primite de la cetalenii comunei referitoare la
respectarea legalitatii in administrarea gi exploatarea patrimoniului comunei;
- colaboreazd cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea
elaborarii bugetului local, urmaregte modul de aplicare a proiectelor de urbanism;
- propune legalizarea situatiilor juridice ale imobilelor (terenuri gi cladiri) apatinand
domeniului public Ai privat al comunei PARINCEA;
- verifica expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate in patrimoniul comunei gi
formuleaz6 propuneri legale gi oportune pentru autoritati;
- conduce evidenla tuturor terenurilor, apadinand domeniului public ocupate cu constructii,
terenuri agricole inchiriate;
- asigurA'inregistrarea in evidentele patrimoniului public gi privat al economiei a terenurilor si
constructiilor care, potrivit dispozitiilor legale, sunt proprietatea comunei;
- sesizeaz5 compartimentele de specialitate in cazul existentei unor constructii neautorizate
pe domeniul public sau privat, in vederea ludrii mesurilor in conformitate cu prevederile
legale in vigoare,

- verificd la fata locului gi solutioneazd sesizdrile gi reclamatiile facute de cetdteni care se
refere la
activitatea de care respunde,

CAPITOLUL V
Atributii comune compartimentelcr drn aparatul de specialitate al primarului

At1. 47. *In afate de atributiile specifice ccmpartimentului Cin care face parte si a atribuii;ior
date pi'in acte administrative personalui din aparatul de specialitate al primarului comunei
PARI NCEA indeplineSte 9i urmdtoareie aiributii:
- colatoreezd cu toate ccmpa(imentele din cadrul aparatului Ce specialitate al piimarului,



- semneazd atat actele intocmite in cadrul compartimentului, precum gi cele intocmite in
comun cu alte compartimente;

- fac propuneri pentru proiectele de operatiuni specifice angajdrii, lichiderii Si ordonantarii
cheltuielilor in domeniul activitetii de care raspund;
- participe la redactarea referatelor de aprobare a primarului Si a proiectelor de hotarare al
ceror initiator este primarul sau consilierii locali, la solicitarea acestora, intocmesc rapoartele
9i referatele de specialitate care au legeturS cu atributiile compartimentului pentru emiterea
hotdrarilor consiliului local sau dispozitiilor primarului, redacteaza dispozitiile primaruluii

- suslin proiectele de hoterare care au bgitura cu atributiile compartimentului in fata
comisiilor de specialitate gi rdspund interpelerilor;

- respecte instructiunile 9i cerintele de securitate Si senetate a munciiin indeplinirea
indatoririlor de serviciu corespunzetor funcliei exercitate, precum Fi normele de prevenire gi

stingere a incendiilor;

- comunicd persoanei desemnate cu indeplinirea atribuliilor de relatii publice informatiile de
interes public conform legii, in vederea publicarii acestora pe site-ul institutiei gi afigdrii la
sediul primeriei 9i la punctele de afigaj din comunA.
- fac analiza sdptamanale privind comunicarea la termen a raspunsului la adresele, cererile
sau sesizdrile primite pentru solutionare;
- asigure arhivarea actelor din cadrul compartimentului, conform nomenclatorului dosarelor,
- respund de solutionarea in termenul prev;zut de lege a corespondenlei,
- primegte, inregistreaze corespondenta gi se ocupd de rezolvarea acesteia conform
prevederilor legale gi in termenele stabilrte;

- asigure arhivarea documentelor create in cadrul compartimentului;
- face analiza privind comunicarea la iermen a rispunsului la cererile sau sesizdrille printite
pentru

- pdstreaze secretul profesional gi confidentialitatea continutului documentelor pe care le
intocmeste;

Art. 48. - (1) $efii ierarhici vor intocmi impreunA cu compartimentul contabilitate si resurse
umane figele de post gifisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru
fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului.
(2) Compartimentele din structura organizatoricd a aparatului de specialitate al primarului au
obligalia de a comunica compa(imentului contabilitate si resurse umane orice modificare
intervenita in atributiile specifice domeniului de activitate, urmare a puneriiin aplicare a
legislatiei apArute dupa aprobarea prezentului regulament, precum gi aplicdrii, conform legii,
a hotdrarilor consiliului local sau a dispozitiilor primarului.

Art. 49. - in figele de post vor fi cuprinse atributiile profesionale, atat ale posturilor de
conducere cat gi ale celor de executie, atributijle privind protectia muncii 9i asigurarea calitdtii
serviciilor.

Art. 50. - Personalul de conducere are urmatoarele atributii:
- analizeazi gi propune mdsuri pentru cresterea operativitelii 9i eficienteiin rezolvarea
problemelor profesionale 9i pentru o incercare judicioase a figei postului fiecarui angajat.
- analizeazd periodic compartimentele de caie rdspunde de modul in care se realizeazd
lmplernentarea Sistemului de Management al Calitatii la nivelul activitetii pe care o
coordoneaze;

- rdspunde direct de rezolvarea in termen legai a cererilor, reclamatiilor, sesizerilor care se
referd la activitatea compartimentului, informano prir,'tarul.

- colaboreaze cu personalul din compartimente, astfel incat orice probleme de serviciu
apSr'rt5 9i sesizate de salariatii unui compartimeni sd fie adusd la cunostinla gefului care-l
ccerdoneaze, pentru ca acesta sa ia mdsuri in sensLti rezolvarii ei.
- i.inreregte actualizarea dispozitiilor de inlocuire a iunctionarilor publici/personalului
conlraclual in perioada concediilor de care acegtia beneficiaze precuin gi Ce exercitare



temporard a unor atributii de serviciu in cazul posturilor temporar vacante/vacante.

- urmeregte gi asigurd formarea/perfectionarea profesionald a personalului aflat in subordine,
precum Si a personalului care inlocuieste functionarii publici/personalul contractual pe timpul
absentei acestora de la locul de munca:
- urmAregte gi asigure formarea/perfectionarea profesionald a personalului din aparatul de
specialitate al Primariei care executa temporar sarcinile de serviciu in cazul posturilor
temporar vacante/vacante.

Art. 5'1. - Functionarii publici Si personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului au obligatia respectarii calitdtii serviciilor oferite cetetenilor.

Art. 52. - ('l) in desfegurarea activit;tii, compartimentele din aparatul de specialitate al
primarului vor intretine relatii functionale cu lnstitutia Prefectului - Judetului BACAU, Consiliul
Judetean BACAU, cu directiile descentralizate ale ministerelor, cu alte institutii specializate.
(2) Orice comunicare fdcutd de institutiile previzute la alin. (1) este adusS la cunogtinta
primarului.
(3) La cererea expresS a consiliului local sau primarului, personalul din aparatul de
specialitate al primarului comunei PARINCEA, beneficiazi de sprijin, asistent5 tehnice,
juridicA Si de altd nature din partea aparatuluide specialitate al Consiliului Judetean BACAU,
conform prevederilor OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile $i
completdrile ulterioare.

Art.53. - Personalul din aparatul de specialitate al primarului asigura securitatea
materialelor, cu continut secret, rdspunde de scurgerea de informatii $i de instreinarea
documentelor din cadrul compartimentului.

Art. 54. - (1) Toti salarialii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru
pastrarea patrimoniului institutiei gi a dotdrilor, luand mesuri de reducere la minim a
cheltuielilor materiale.
(2) Respund pentru bunurile materiale din dotarea birourilor conform figelor de inventar.

Art. 55. - lntregul personal al aparatului de specialitate are obligatia de a respecta prezentul
Regulament de organizare gi functionare a aparatului de specialitate al primarului comunel,
Regulamentul de ordine interioarA al aparatului de specialitate al primarului comunei, Codul
Administrativ, Codul muncii, contractul colectiv de munc5, orice alte acte normative in
vigoare privind legislatia muncii.

Art. 56. - Neindeplinirea integrald Siin termen legal a sarcinilor de serviciu,'incluse in figa
postului, se sanctioneaze conform legislatiei muncii gi Regulamentului de Ordine lnterioard al
aparatului de specralitate al primarului.

Art. 57. - (1) Salariatii vor studia legislatia specificd domeniului de activitate gi vor raspunde
de aplicarea corecta a acesteia.
(2) ln cazul aparitiei de noi reglementari legislative in domeniu, se vor repartiza salariatilor
atributiile ce le revin acestora gi se completeaza figele cje post in mod corespunz6tor.
(3) Atributiile ce decurg din legislatia nou aparuti se consider; parte integrantd a
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei PARINCEA.

Art. 58. - Analizarea faptelor de inCiscipline ale functiona!.ilo' publici se va face in cadrul
Comisiei Ce ciisciplina.



Art. 59. - Personalul din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al primarului
comunei participe obligatoriu la gedintele in plen ale consiliului local respectiv comisiilor de
specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore in domeniul lor de activitat.

Art.60. - (1) intreg personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei are obligatia
de a respecta programul de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioara.
(2) Deplasirile in teren in timpul programului de lucru vor fi aduse la cunogtinta gefilor
ierarhici gi vor fi consemnate in registru de evidente a deplas5rilor.

Art. 61. - (1) Corespondenta primita in primarie din partea unor institutii de stat, persoane
fizice sau juridice, va parcurge in mod obligatoriu traseul: Registratura - Primarul comunei-
Secretarul general pentru repartizarea Compartimentului in cauze.
(2) Circuitul documentelor care rezultd din indeplinirea atributiilor compartimentelor din
aparatul de specialitate al primarului comunei PARINCEA va fi aprobat prin dispozitia
primarului.

Art. 62. - Personalul din aparatulde specialitate al primarului are obligatia de a pune la
dispozitia consilierilor locali informaliile necesare ducerii la indeplinire a mandatului pentru
care au fost alegi.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 63. - l\ilodificarea Regulamentului se face ori de cate ori se va impune, prin hotarare a
consiliului local PARINCEA

Art. 64. - Prezentul Regulament se comunica tuturor compartimentelor, prin grija
Comparimentilui resurse umane,coordonat de secretarul general al comunei, asigurand, sub
semnatura, luarea la cunogtint6 a fiecarui angajat din cadrul compartimentului respectiv.

SECRETAR GENERAL,
Mina DROGU

N



ROI\4ANIA
COIVIUNA PARINCEA

PRIMAR
Nr.79721 14 decembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PARINCEA

ln conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd a cuvernului nr. 5712019 privind
CodulAdministrativ, cu modificarile Si completerile ulterioare, precum qi in baza modificarilor
aduse structurii organzatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei PARINCEA
este necesarS aprobarea regulamentului de organizare $i functionare al aparatului de
specialitate al prirnarului, in vederea stabilirii sarcinilor de serviciu si a responsabilitetilor
pentru toate structurile functionale, conform legislatiei specifice fiecdrei activitdti.
ln conformitate cu:
- Ordonanta de Urgenatd a Guvernului N. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modifrcarile si completarile ulterioare:
* Legea nr. 53/2003 - Codul l\iluncii, republicate, cu modificerile gi completdrile ulterioare;
Luend in considerare aceste aspecte si in conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c),precum si
a(. '196 alin. (1) lit. a), din Ordonanla de Urgentd a cuvernului ff.5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile Si completarile ulterioare, propun aprobarea proiectului de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al prjmarului comunei PARINCEA, in forma initiala .

PRIMAR,



ROI\4ANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA PARINCEA
PRII\4ARIA-COMPARTIMENT RESURSE UMAN

APROB

E
Nr. 7973 din 14 decembrie 2021

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 9I FUNCTIONARE AL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PARINCEA

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul Administrativ, cu modificerile ii completdrile ulterioare, precum qiin baza modificdrilor
aduse structurii organzatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei PARINCEA
este necesard aprobarea regulamentului de organizare gifunctionare al aparatului de
specialitate al primarului, in vederea stabilirii sarcinilor de serviciu si a responsabilitatilor
pentru toate structurile functionale, conform legislatiei specifice fiecdrei activiteti.
ln conformitate cu:
- Ordonanta de Urgenatd a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicate, cu modificarile $i completarile ulterioare;
Luand in considerare aceste aspecte Qi in conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c),precum si
art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de UrgentA a Guvernului N. 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile gi completerile ulterioare, propun initierea proiectului de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare lifunctionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei PARINCEA.

Referent
Olga CH


