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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREZOI, 

CAPITOLUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.l. in conformitate cu dispoziţiile art.l20 din Constituţia României, 
coroborate cu dispoziţiile art.3 si art. 21din L~ea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, modificata si completata, Consiliul Local Brezoi este 
autoritatea deliberatlvli a administratiei publice prin cane se realizeazl! 
autonomia localli în oraşul Brezol. 

Art.2. Aparatul de specialitate a 1 Primarului orasu lui Brezoi este structu ra 
organizatorică stabilită prin organlgra ma şi statul de functii, aprobate conform 
leg ii, care aduce la îndeplinire sarcinile şi atributiile administratiei publice locale 
stabil ite prin lege. 

Art. 3. Primarul, Vlceprlmaru l, Secretaru l oraşului, împreună cu Aparatul 
de specia litate al Primarului constituie o structura functionala cu activitate 
permanenta, denumita Primaria orasului, care aduce la îndeplinire hotărârile 
Consiliului Local şi dispozitiile Prlmarului,solutionând problemele curente ale 
colectlvitătli locale. 

Arl.4. Primarul este şeful administraţiei publice locale fiind investit cu 
functia de autoritate publica executiva, precum şi al aparatului de special itate 
al primarului pe care îl conduce şi îl coordonează . 

În exercitarea atribuţiilor ce·i revin, Primarul emite dispozitii cu caracter 
normativ sau individual. Acestea devin executorii numai '<lupă ce au fost aduse 
la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
l ntercsate,după caz. 

Art.S. Primarul reprezintă oraşul în rela ţiile cu alte autorităţi publice, cu 
persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justitie. 

Art.6. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din Aparatul de 
specialitate se fac de cătne Primar, în condiţiile 1~11. 

Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului se bucură de 
stabilitate in funcţie, în condiţiile legii. 

Art.7.În funcţie de specificitatea atribuţii lor, avand girul Consiliului Local, 
Primarul orasului Isi organizează aparatul de specia litate al primarului in 
structur i organizatorice functlonale, respectiv servicii, birouri, compartimente, 
care sa raspunda cerintelor, In conditii le legii, pentru asigurarea unei eficiente 
maxime a activitatii autoritatilor admnistratiei publice loca le. 

Compartimentele din componenţa Aparatului de specialitate al 
Primarului i ntocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri şi dispozitii 
pe care le prezintă Primarului, Viceprimarului sau secretarului care le 
coordonează activitatea, în vederea avizării şi propunerii spre aprobare 
Consiliului Local sau Primarului, cu viza asupra l~alltatii a secretarului 
orl!sului, ori a personalului cu atribuţii în domeniul juridic, dupa caz. · 



Compartimentele funC\IOnale răspund în fata Primarului de aplicarea 
prevederilor Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor sale. Documentele 
care sunt solicitate de conslheri în vederea inform3rii, vor li puse la dispoziţia 
acestora, In conditiile legii de catre compartimentele de specialitate. Pentru 
alte organe sau persoane fizice interesate in consultarea unor documente, 
aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului, 
Viceprimarului sau secretarului in concordanţă cu prevederile l egii nr. 
544/2001, privind liberul acces la inform atiile de interes public, precum si cu 
prevederile Dispozitiei Primarului emise in acest sens. 

Primarul orasului, In calitatea sa de ordonator principal de credite poate 
delega dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare prin dispozitie. 

Actele care se el iberează de cl:ltre Primărie, conventiile, precum si alte 
documente care angajeaza raspunderea autoritatilor administratiei publice 
locale, vor fi semnate, de regulă, de către Primar sau de Viceprimar in limita 
deleg3rii atribuţiilor stabilite de către Primar şi in conformitate cu 
"Regulamentul privind organizarea evidentei, drcuitul documentelor si folosirea 
sigiliilor si stampilelor la nivelul Primăriei orasului Brezol". 

Secretarul orasului, in mod prior i tar primeşte corespondenta şi stabileste 
modul de solut ionare si/sau de distri buirea a acesteia; distribu irea efectiva · 
corespondentei se efectueaza numai dupa vizualizarea si aprobarea de catre 
Primaru l orasului. 

Coordonarea fiecărui serviciu ori compartiment de specialitate este 
asigurata de catre seful serviciului ori compartimentului respectiv, ca re este 
ajutat in realizarea sarcinilor de şefii birourilor şi compartimentelor 
subordonate (in cazul serviciilor). 

Atribuţ.iile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce 
revin sefilor de servicii, de birouri si compartimentelor de 
specialitate: 

Sefii unitatilor structur<~ lc ale aparatului de specialitate al Primarului, 
precum si ai serviciilor publice ale Consilului Local, (sefi servicii, birouri, 
compartimente), pe lâng! activitatea profesională proprie, organizează 
activitatea şi urmăreşte realizarea sarcinilor de cl!tre functionarii din 
compartimentele subordonate, sens in care indeplinesc următoarele atributii: 
• primesc corespondenta repartlzată de către conducerea primăriei şi o 

solutioneaza in termenul dispus, fara a se incalca termenul legal; 
• In situatia in care a redistribuit corespondenta repartizata de catre 

conducerea primane1, urmăresc respectarea termenelor legale în 
soluţiona rea corespondenţei; 

• lnformează în scris trimestria l şi ori de câte ori este nevoie conducerea 
primăriei asupra activităţii desfăşurate i n cadrul serviciului, biroului ori 
compartiment ului, dupa caz, precum şi despre problemele din activitatea 
primariei si a i nstituţiilor de interes local; 

• In scopul acordarii consilierii de specialitate asupra punctelor de pe ordinea 
de zi, dar si asupra unor probleme incidente, participl! in mod obligatoriu la 
toate sedintele Consiliului Local; 

• asigură rezolvarea problemelor curente; 
• Intocmesc referatele si rapoartele de specialitate necesare emiterii 

dispozitiilor Primarului orasului si adoptarii hotararllor Consiliului Local si 
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redacteaza expunerile de motive pentru proiectele de hotarare propuse de 
catre Primarul orasului. Redacteaza proiectele de dospozitii ale Primarului 
orasului si proiectele de hotarare ale Consiliului Local, potrivit specialitatii 
unitatii structurale respective in care isi desfasoara activitatea; 

• asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a 
legislatiei in vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea 
aportului fiecăru i angajat la rezolvarea cu competenţll şi de calitate a 
tuturor sarcinilor incredintate conform fişei postulu i in raport cu preg~tirea, 
experienţa şi funcţia ocupată; 

• urmăresc desfăşurarea activităţilor cu caracter juridic, stabilite prin 
Dlspo21\ii ale Pr imarului, specifice fiecărei Structuri functionale; 

• organizea ză activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare lucrător din 
subordine; 

• intocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre 
aprobare conducerii primariei, stabilesc măsurile necesare şi urmăresc 
indeplinirea in bune condiţii a obiect ivelor din aceste programe; 

• urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea 
in termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de 
conducere; 

• asigură respectarea disciplinei in muncă de către personalul subordonat, 
luând măsurile ce se impun; 

• i n limita competen ţelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le 
conduc in relaţiile cu alte compartimente din aparatul de specialitate al 
primarului sau cu agenţii economici, Institutiile publice şi persoanele fizice; 

• urmăresc şi verificll activitatea profesională a lucrătorilor din cadrul 
compartlmentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină in scopul sporirii 
operativităţii, capadtăţii şi competenţei lor in Indeplinirea sardnilor 
incredlntate; 

• asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate 
ale fiedlrui r.nmp"rtimP.nt, organizeaza şi urmăresc documentarea de 
specialitate a personalului din subordine; 

• repartizează pe sala riaţii subordona ţi, sarcinile şi corespondenta ce revine 
compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzatoare pentru 
solu ţionarea acestora; 

• verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competentelor stabilite, 
lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine; 

• veghează la efectuarea lucrarilor şi răspund, alături de lucrătorii din 
subordine de respectarea normelor legale si a celor dispuse de catre Primar 
ori a celor hotărâte de Consiliul Local ; 

• răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către 
personalul d in subordine in raporturfle cu contribuabilii; 

• i ntocmesc flşele posturilor şi cele de evaluare indlvlduall! a le subordonaţilor, 
piln1l la nivelu l competentelor lor; 

• răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţi i de primire şi 
sol uţionare a petiţlilor adresate compartimentului, in conform itate cu 
Ordonanta Guvernului nr . 27 /2002; 

• raspund de indosarierea si pastrarea in cadrul structurii functionale a 
tuturor hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, date in 
legatura cu functionarea sau cu evidentele specifice structurii respective; 



• îndeplinesc orice alte atribuţi i prevăzute de lege sau dispuse de conducere 
în legătură cu domeniul lor de activ itate; 

Programul de lucru al personalului din cadru l Aparatului de Specialitate al 
Primarului este stabil it prin dispoziţia Primarului. Conducerea Primăriei va 
putea stabili pentru personalul d in subordine şi alte sarcini decât cele 
prevăzute în prezentul regulament, in conditiile legii. 

Art.8 . Legătura dintre Primar şi compa1t imentele propr iului aparat de 
specia litate, precum şi între aceste compartimente, se real izează prin 
personalul acestora. 

Legătura cu Guvernul, ministerele, serviciile deconcentrate la nivel de 
judeţ, prefect, consiliu judeţean, celela lte consilii locale, regii şi societăţi 
comerciale se real izează fie d irect de cat re primar, fie de dltre viceprimar, 
secretar, sau, după caz, prin personalu l compartlmentelor componente, potr ivit 
competentelor acordate, in conditi ile legii. 

Art.9.Compartimentele din cadru l aparatului de specia litate al Primarului 
sprijină activitatea serviciilor publice bugetare şi extrabugetare din subordinea 
Consiliului Local, în vederea rezolvării operative şi oportune a sarcinilor ce le 
revin. , 

Art.lO. Primarul poate propune proiecte de hotărâri, ca re vor fi însoţite 
de expunere de motive si de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort. 

Art.ll. Compartimentele func~ionale răspund în faţa Primarului de 
aplicarea strictă a preveder ilor Hotărâ rilor Consiliului Local si a Dispoziţii lor 
Primarului. 

Documentele şi rapoartele compartimentelor de resort care sunt 
solicitate de i n i ţiatorii problemelor înscrise pe ordinea de zi, în vederea 
dezbaterii acestora, cu excepţia situa t iei prevazute la art.39 alin .(2) şi (4) d in 
Legea nr. 215/2001, vor fi elaborate şi puse la d ispoziţia acestora în termen de 
30 de zile de la sollclta•·e. 

Alt.12. Pr incipiile care guvei·neaza condu ita pro fesionala a functionarilor 
publici sunt urmatoarele: 

a) suprematia Constitutiei si a legii, pr incipiu conform carula, 
functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitu tia si legile tarii ; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia, 
functiona rii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus 
decat interesul personal, in exercitarea functiei publice; 

c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata 
autoritatilor si institutii lor publice, principiu conform caruia, functionarii 
publici au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau 
similare; 

d) profesionalismul, principiu conform caruia, functionarii publici au 
obligatia de a Indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, 
competenta, eficienta, corectitud ine si constiinciozitate; 

e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia, 
functionarii publici sunt obligati sa a iba o atit udine obiectiva, neutra fata de 
orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea 
functiei publice; 
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f) integritatea morala, princopou conform caruia functionarilor 
publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei 
sau pentru altii, vreun avantaj ori b·eneficiu in exercitarea functiei publice pe 
care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de cali tatea pe care o au. 

g) libertatea gandlrii si a exprimarii, principiu conform caruia 
functionarii publici pot sa -si expr·ime si sa-si fundamen teze opiniile, cu 
respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 

11) cinstea si corectit'udinea, principiu conform caruia, in exercitarea 
functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionar ii publ ici 
trebu ie sa fie de buna credinta; 

i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia, activitatile 
desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si 
pot fi supuse monitorizarii cetatenilor . 

Art. l3. Compaotimentele Aparatu lui de specialitate sunt subordonate 
Primarului şi sunt conduse direct sau, prin vicepr imar şi secretar, potrivit 
competenţelor stabilite prin Organigramă şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 

Art.14. Actele care se eliberează de către primărie vor fi semnate, de 
regulă de către Primar sau de Vicepr imar, în limita delegării atri buţi i lor stabilite 
de către Pr imar. 

Art. lS.Apara tul de specialitate al Primarului orasu lu i Brezoi, conform 
organigramei aprobate este constituit din structuri functionale, servicii si 
compartimente componente servicii iOJ·, precum si d in compaotimente de sine 
statatoare, organizate pe activitati, astfel : 

1) Activitatea de legislaţie şi administraţie publică locală; 
2) Activitatea economica; 
3) Activitate<~ tehnică; 
4) Activitatea de protecţie civilă si de gestionare a situatii lor de urgenta; 
5) Activitatea culturală; 
6) Activitatea de audit intern; 
7) Activita tea de consiliere pe problemele romilor; 
8) Cabinetul primarului. 

Art.l6 .Conducerea fiecărei struct ur i functionale este asigurată de sefii de 
servicii i si de compartimente, iar conducerea activitatilor este asigurata de 
catre viceprimar, secretar sau direct de către primar, care organ izează 
activitatea şi urmăresc îndeplin irea sarcinilor de către funcţionari i din cadrul 
compartimentelor. 

Art .17 Detalierea concretă a a tribuţi i lor fiecărei structur i organizatorice 
este redată în capitolele II - IX ale prezentului regulament. 

Art.lS. Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul 
apara tului de specialitate al primarului orasului Brezol ,se realizează prin fişa 
postului. 

Art. l 9.Conducerea primăriei, in conditiile legii va putea stabili pentru 
unitatile structura le functionale si alte atrlbutiunl, Iar personalul din subordine 
şi alte sarcini decât cele prevăzute de prezentul regulament, necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a preveder ilor lega le. 
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CAPITOLUL II. ACTIVITATEA DE LEGISLAŢIE ŞI ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ LOCALĂ 

Art.20. Activitatea 
condusă de secretar 
compartimente: 

de legislaţie şi administraţie publică 

şi îşi desfăşoară activitatea prin. 
locală este 
următoarele 

A. Compartimentul au toritate tutelară, asistenţă socială si asistenta 
medicala; 

B. Compartimentul juridic; 
C. Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor; 
D. Compartimentul Agricultura si Registrul agricol; 
E. Compartimentul relaţii publice, consiliere pe probleme economice; 
F. Compartimentul Administrativ, Protocol, I nformare, Documentare si 

Relatii cu mass-media. 

Art. 2l.Atrl buţille compartlmentelor din cadrul activităţii Legislaţie şi 
administraţie publ ică locală sunt relevate in cele ce urmeaza: 

A.Compartimentu l autoritate tutelară, asistenţă socială şi 
asistentă medicala. 

1. primirea şi inregistrarea cererilor pentru acordarea venitu lui mm1m 
garantat, în baza Legii 416/2001 şi a H.G. 1291/2012 de aplicare a 
prevederilor Legii 416/2001; 

2. primirea şi înregistrarea cererilor pentru acorda rea alocatiei pent ru 
sustinerea familiei, conform Legii nr.277/2010, privind alocat ia pentru 
sustinerea familiei, republicata, modificata si completata; 

3.asigurarea emiterii dispoziţiilor de acordare a aj utoarelor enumerate 
mai sus; 

4. primirea şi înregistrarea cererilor de acordare a mesei la cantina de 
ajutor social, în conformitate cu Legea 208/1997 privind cantlnele de ajutor 
social; 

6.organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabil ite 
conform Legii Arhivelor Naţionale; menţinerea ordinii şi asigurarea curăţen iei i lo 
depozitul de arhivă; 

?.punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale a documentelor 
solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situa tia arhivelor de la 
crea tori; 

8. pregătirea documentelor şi inventarelor acestora, în vederea predării 
la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Na~ionale. 

9. depunerea spre păstrare permanentă la Direcţia J ude~eană a Arhivelor 
Naţionale, a documentelor d in arhiva Pri măriei la termenul prevăzut de lege. 

10.Efectuarea opera~iun i i de casare a documentelor, ce sunt propuse 
pentru casare, la termenele prevăzute de lege, conform Legii nr. 16/1996 -
legea arhivelor. 

1 1. Primeşte, asigură evidenţa documentelor şi păstrează arhiva, ia 
măsuri de selectionare şi conservare a acesteia. 

12 .Asigură predarea materialelor arhivistice în condiţi ile leg ii . 
1 3. Eiiberează acte pe baza documentelor din arhivă cu aprobările, legale, 
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asigură f~losirea documentelor de arh'ivă în condiţiile prevăzute de lege. 
1~ . Intocmeşte anchete sociale solicitate de organele judecătoreşti, 

parchet, poliţie, unităţi şcolare si de catre alte institutii publice, in conditiile 
legii, cu privire la : 

-lncredinţatea minerilor în caz de divorţ; 
- rezolvarea intereselor contrare dintre soţi cu privire la m inori; 
-luarea de măsuri pentru ocrotirea mi norilor delicvenţi ; 
-întocmirea dosarelor pentru ob~inerea ajutoarelor sociale pentru familiile 

cu venituri mici. 
-internarea bătrânilor în cămine şi pentru înscr ierea unor persoane 

defavorizate la cantina de ajutor socia 1. 
-persoanele cu handicap şi însoţ :itorii acestora; 
-anchete sociale privind numirea de curator ; 
-alte anchete socia le solicitate In conditii le legii. 
15.Conduce evidenţa persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca. 
16. Conduce evidenţa persoanelor minore sau majore pentru care s-a 

dispus o măsură de ocrotire legală şi urmăreşte modul cum se realizează. 
17. Eiaborează, în colaborare cu celalalte organe locale sau judeţene 

propuner l,strategii pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii de supraveghere 
şi ocrotire a minerilor si persoanelor aflate In dificultate, organi zează acţiuni 
pentru depistarea m iner ilor pred ispuşi a comite fapte antisociale, lipsiţi de 
ocrotire părintească şi fără posibi lităţi materiale d in partea susţinătorilor legali. 

18.Colaborează cu Colectivul de Sprij in al autori tăţi i tutelare în realizarea 
atribuţi i lor specifice, reglementate de acte normative. 

19. Instituie şi ţine eviden~a t ut uror persoanelor care necesită asistenţă 
socială . 

20 . Centralizează dările de seamă statistice referitoare la activita tea de 
. autoritate tutelari'\. 

2l.Răspunde de legalitatea şi oportuni tatea datelor şi operaţiunilor 
înscrise în dowmentele întocmite. 

22.stabilirea unei relaţi i permanente cu populaţia de etnie romă, 
reprezentând instituţia în relaţia cu cetăţenii de etn ie romă, conform HG 
nr.430/2001,privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire 
a si tuaţiei romilor, modificată prin HG nr.S22/2006; 

23. primeste si inreg istreaza ce•·erile pentru acordarea alocatiei de stat, 
conform Legii nr. 6 1/ 1993; 

24. Indeplineste atributuiile prevazute de O.U.G.nr. l48/2005, specifice 
administratiei publice locale; 

25. primeste si inregistreaza cererile pentru acordarea concediu lui pentru 
cresterea copilului, conform OUG nr.111/20 10; 

26.Aite atribu~ii prevăzute de lege, de H.C.L , de dispoziţiile Primarulu i şi 
sarcinile transmise de primar, viceprimar sau secretar. 

A. Compartimentu l Jur idic, 

l.Asigură respecta rea dreptur ilor şi l ibertăţilor fundamenta le ale 
cetăţenilor prevăzute de Constituţia României şi legile ţării. 

2.Asigură reprezenta rea Primarului Oraş Brezoi, a Consiliului Local al 
oraşului Brezoi în faţa instanţelor de drept comun şi a instanţelor de contencios 
administrativ, a organelor procurat urii, a notarilor publici şi a altor instituţi i cu 
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activitate ju risdicţională, precum şi în raportur ile cu persoanele fizice şi 
j uridice. 

3. Urmăreşte şi asig ură respectarea lega lităţi i în cadrul instituţiei vizâ nd 
toate actele ce emană de la Pri mărie, care produc efecte juridice şi care 
angajază răspunderea patrimonială . 

4 .Acordă asistenţă juridică de specialitate tuturor compartimentelor şi 
servicii lor administraţie publice loca le. 

S.Avlzeaz~ legali ta tea tuturor cont ract elor încheiate de primărie cu 
persoane juridice, fizice, respectiv contracte de închir iere, concesiune, 
contracte de colaborare, de sponsoriz-are, de împrumut, de asociere, tranzacţii, 

contracte de antrepriză, de vânzare-cumpărare şi alte contracte specia le. 
6.Avizează procesele verbale încheiate în urma l icitaţi ilor organizate. 
?.Acorda consiliere , in lim ita competentelor, In activi tatea de recuperare 

a creanţelor de fa debftori, Inclusiv pe cafea executării silite . 
8.Acordă asisten ţă jurid ică la a udienţe şi în relaţiile cu publicul. 
9 .Acordă asisten ţă juridică privi nd activitatea Comisiei locale de aplicare 

a Legii nr. l S/1991, a Legii nr. l /2000, a Legii nr.24 7/2005, a Legii 
nr .165/2013,precum si in aplicarea Legii nr. 215/2001. 

lO.Participă la rezolvarea scrisorilor, sesizări lor cetăţenilor şi la audienţe. 
11. Participă la îmbună tă ţirea sistemului informaţional din uni tate al 

circuitului documentelor etc. 
12 .Sprijină activitatea autorităţii tutelare şi de asistenţă socială de pe 

lângă Primăria oraşul ui Brezoi. 
13. Colaborează cu serviciul j uridic al Consiliului Judeţean Vâlcea şi 

Serviciile Juridice-contencios d in cadrul Prefecturii Vâlcea în rezolvarea unor 
probleme juridice specifice insti tutiilor. 

14. întocmeşte si t ine fa zi registrele de termene si de evidenţă ale 
cauzelor aflate pe rolul instantelor judecătoreşti şi urmăreşte asigurarea 
reprezentării în faţa instan tei. 

15 Participă la efectuarea unor lucrări pe linie de adrnin islra~ie publică 
locală ; . 

16.Răspunde şi de alte probleme cu caracter jur idic d in cadrul instituţiei . 
17 . Eiaborează şi ţine la zi informarea-documentarea în domeniul de 

strictă speciali tate al contravenţiilor. 
18.Part.icipă la comisiile numite pentru efectuarea de verificări, control, 

inventarieri şi alte asemenea actiuni. 
19 . Asigură documentarea şi informarea juridica de specialitate pentru 

toate serviciile publice locale. · 
20. Colaborează la redactarea proiect elor de instrucţiun i, hotărâri şi 

dispoziţi i pe care la adoptă sau emite Consiliul Local, respectiv Pr imarul şi le 
avizează pentru legali tate. 

21. Avizează actele prezentate de către compart im entu l personal în 
vederea înscrierii lor în carnetul de muncă . 

22. Avizează pentru legalitate refera tele prin care se propune adoptarea 
de hotărâri sau em iterea de dispoziţi i . 

23. Organ izează şi asigură documentarea juridică cu pr ivire la legi, 
ordonanţe,hotărâ ri ale Guvernului, alt e acte normative, publicatii periodice şi 
litera tu ră de specialitate. 

24. Oferă cetă tenilor informati ile necesare 1n vederea întocmirii dosarelor 
de sol icitări. 
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25. Ţine evidenţa problemelor ridicate de cetăţen i în cadrul audientelor, 
le transmite spre rezolvare servici ilor de resort din cadrul Primăriei şi 
urmăreşte rezolvarea lor în termenele previ\wte de lege . 

26. ASigură condiţiile necesare dezvoltării relaţiilor cu localităţi din 
strlllnătate. 

27. la solicitarea Primarului orasulu1, indeplineste unele atributiuni 
specince secreta rului orasului, In perioada in care acesta lipseste din unitate. 

28. Redacteaz~ ce,·eri de chemare în judecatl!, înt§mpinări, note scrise, 
motive de apel şi recurs în cauzele aflate pe rol la Instantele de judecată . 

29. Asigura corespondenta cu instantele judecatoresti privind 
execularile civile ale sanctiunlf contraventionale de prestarc a unei activitati in 
folosul comunitatii. 

30. Indeplineste activitatea de coordonator autorizat al activitatii de 
transport; 

31. Respecta regimul Informatiilor clasificate şi asigură securitatea 
actelor SI documentelor cu care opereaza in exercitarea atributiilor de servidu. 

32. Îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi cele 
primite din partea Primarului şi Secretarului. 

C. Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor, 

l. - (1} Serviciul public comunitar loca l de evidenţă a persoanelor al 
orasului Brezoi, judetul Vâlcea, denumit în continuare serviciu public 
comunitar, se organizează în subordinea consiliului local al orasului Brezoi şi 
este compartiment de specialitate al administraţiei publice locale, constituit în 
temeiul art. 1, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, modificata si 
completata. 

(2} Servi<:iul public comunitar local de ev1den1a a persoanelor se 
organizează la nivel de compartiment şi este coordonat de Secretarul orasului. 

2. - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita 
competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor 
actelor normative care rcglementea~l!l activitatea de evidenţă a persoanelor, 
precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic. 

(2} Activitatea serviciului pub lic comunitar local se desfăşoară, In 
principal în interesul persoanelor şi al comunităţii, în sprijinul institutiilor 
statului, exclusiv pc baza şi în executarea legii. 

3. - ( 1) În vederea indeplinirii atribuţiilor, seo-vldul public comunitar este 
constituit, potrivit prevederilor art. 4, alin . (1) din Ordonata Guvernului nr. 
84/2001, prin reorganizarea compaotimentulul de stare civilă din aparatul de 
specialitate al pri marululşl a formatiun i i de evidenttl informatlzată a persoanei 
din aceeaşi localitate, core a f~cul parte din structura de evidenll'i informatizată 
a pcr~oonci din orasu l 13re~ol. 

(2) Serviciul public comunitar local de evidcntll a persoanelor este 
organizat la nivel de compartiment, având ca principale atribuţii: evidenţa 
persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, 
inregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă. 
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• 4. • In indeplinirea atributiilor cu care este onvesllt, serviciului public 
comunitar local cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale 1'1inisterului 
Administratiei şi Internelor şi colaborează, pe probleme de interes comun, 
potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritătile publice, 
socletllţl, agenti economici, precum şi cu persoane fizoce. 

ORGANIZAREA SERVICIULUI 

5. • {1) Statul de funcţii şi Organlgrama serviciului public comunitar local 
sunt stabilite conform standardului de organizare aprobat prin hotarare a 
Consiliului Local al orasului Brezoi, avizata de Inspectoratul Naţional pentru 
Evidenta Persoanelor. 

(2) Serviciul public comunitar loca l de evident~ a persoanelor are atribuţi i 
pe linie de: 

a) • evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de Identitate; 
b) • Informatică ; 
c)- stare civilă; 

d) • analiză-sinteză, secretariat- arhivă şi relatii publice. 
6. • (1) Serviciul public comunitar local exercită atribuţiile ce- i sun 

conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cet~ţenllor care au domiciliul sau 
reşedinţa pe raza de competenţă. 

(2) In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la 
bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare 
şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă 
in parte. 

7. Relaţi i le de autoritate ierarhice se stabilesc intre conducerea serviciului 
public local şi substructurile subordonate acestuia {stare civila si evidenta 
persoanelor) in scopul menţinerii, păstrări i şi perfecţionării stă ri i de 
tunqoonahtate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc intre şo;fl şi 
personalul subordonat acestora. 

8. • (1) la n ivelul serviciului public comunitar loca l, activitatea de 
coordonare este atributul Secretarul ui orasului şi se realizează direct. DP 
asemenea, în activitatea de control, pe linii specince de muncă, conducerec. 
serviciului poate angrena şi alt personal specializat în cadrul structurilor proprii. 

(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzuti! ca anexă la 
Hotărarea Consiliului Local. 

9. - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al orasului 
Brezol primeşte şi soluţionează cererile cetătenllor pe probleme specifice de 
evidenţă a persoanelor din localitatea in care functioneazli serviciul public 
comunitar local. 

ATRIBUTIILE SERVTCIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

10. • Serviciul public comunita r local are urm~toarele atribu ţii principa le: 
a) întocmeşte, păstrează, ţi ne evidenţa şi eli berează cert ificatele de stare 

clvllll, clirţlie de identitate; 
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b) Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi mentiunile şi 
mo<lificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa 
persoanei, în condlţollc legii; 

c) lntocmeşte şi păstreazli registrele de stare civil:!, în condiţiile legii; 
d) Întocmeşte, completeazli, rectifică, anulează sau reconstituie actele de 

stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe 
actele de identitate, în condiţi ile legii; 

e) Actualizează, utilizeazl! şi va lorifică Regist o·ul loca l de evidenţă a 
populaţiei, care conţine datele de identi ficare şi adresele cetăţenilor care 
au domiciliul in raza de competen ţă teritorială a serviciului public 
comunitar respectiv; 

f) Furnizează, in cadru l Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a 
Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de 
Evidentă a Populaţiei; 

g) Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale, jude~ene şi locale, agenţilor economld ori cetăţeanului, 
datele de identificare şi de adresă ale persoanei ; 

h ) Întocmeşte si actua lizeaza per iodic listele electorale permanente, în 
colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru 
Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor; 

1) Constată contravenţll le şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii ; 
j) Tine registrele de evid enţă pentru fiecare categorie de documente 

eliberate; 
k) fndepl indeşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementllri legale. 

ATRIBUJTI PE UNl E DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ELIBERARE A 
ACTELOR DE IDENTITATE SI A CARTILOR DE ALEGATOR 

11. - În domeniul eviden\el persoanelor şi eliberl!ril actelor de identitate, 
serviciul public comunilar ln;;,l ili"P următoarele principale atribuţii: 

a) Organizează activitatea de eliberare a actelor de Identitate, sens în 
care primeşte, anali zează şi soluţionează cererile pentru eliberarea 
cărţilor de Identi tate, stabil irea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, 
precum şi acordarea vizei de reşedintă, în conformi tate cu prevederile 
legale; 

b) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor de competenţă, 
rl!spunde de aplicarea intocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi 
instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de 
evidentl! a persoanelor; 

c) Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei 
categorii de lucrări, fn conformitate cu prevederile metodologiei de 
lucru ; 

d) Răspu nde de corectitudinea datelor preluate din documentele pr imare 
şi înscrise in formularele necesare eliberă rii actelor de identitate; 

e) Colaborea ză cu fomaţlunile de poliţie, organlzând în comun acţiuni şi 
controale la locur i de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi 
alte unităţi de cazare turistică, in vederea ldentificării persoanelor 
nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor 
urmărite în temeiul legii; 
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f) Asigură aplicarea mentiunilo.r corespunzatoare în actele de identitate 
ale cetăţenilor fată de care s-a luat masura interdictiei de a se afla în 
anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu; 

g) Identifică - pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele 
cu Interdictia prezentei in anumite localitllţi, etc. şi anunţă unităţile de 
poliţie In vederea luării măsurilor legale ce se Impun; 

h) inmllnează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea 
acestora; 

1) Actualizează Registrul primar de evidenţă a populatiei cu 
Informaţiile din cereril e cetăţenilor pentru eliberarea actului de 
identitate, precum şi din comunicările autoritllţilor publice prevăzute de 
lege; 

j) Desfăşoară activi tăţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor 
celllţenilor; 

k) Asigur~ colabora rea şi schimbul permanent de informatii cu unităţile 
operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a 
sarcinilor comune ce ia revin, în temeiul legii ; 

1) Formulează propuneri pentru lmbunlltllţirea muncii, modificarea 
metodologii lor de lucru, etc. 

m) Întocmeşte situatiile statistice, sintezele ce conţin activităţile 
desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi 
procesele-verbale de scădere din gestiune; 

n) Rllspunde de activităţile de selectionare, creare, folosire şi păstrare a 
arhlvei specifice; 

o) Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.l., S.P.P., 
Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea 
~i il.h::ulifh ... <~t t:!<~ tJt:!• ::.ve~• •dCn n zi ce; 

p) Organizează, asig ură conservarea şi ut.ilizează, în procesul muncii, 
evidenţele locale; 

q) Elibereaz1i acte de idE:!ntitale p<!r>Oant:IOI lnte1nate în un ităţi sanitare 
şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de 
politie orl1n unltăti de detenţie din zona de responsabilitate; 

r ) Acordă sprijin în vederea ldentlfldlril operative a persoanelor 
internate în unităţi sanitare, ce nu posed~ asupra lor acte de identitate; 

s) Asig ură securitatea document elor serviciulu i. 

ATRIBUŢI/ PE UNlE DE INFORMATICĂ 

12. - Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele 
principale atributii: 

a) Actuallzeazil registrul permanent de evidenţă a populaţiei locale cu 
datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de 
ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi a documentelor prezentate de către cetăteni cu ocazia 
soluţlon~rii cererilor acestora; 

b) Preia în Registrul permanent de evldenţ~ a populaţiei datele privind 
persoana fizică în baza comun idlrilor nominale pen tru născutll vii, 
cetăţeni români, ori cu privire la modifici\ riie intervenite în statutul civil a l 
persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale 
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persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele 
deceda te nu au avut <1cte de identitate; 

c) Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate. 
d) Actuali7cază datele şi pregăteşte lotul în vederea produceri i cărţilor de 

identitate; 
e) Opereazll în baza de date locală data înmanări i cărţii de identitate; 
f) Execut!! activităţi pentru intretinerea preventivă a echipamentelor din 

dotare; 
g) Evidenţiază lnddentele de hard-soft şi de aplicaţie; 
h) Clarificl! neconcordan~eie dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi 

situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor; 
i) Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor 

verificări sau semnalate de alti utilizatori); 
J) Salvează şi arhiveazli In format digital fişierul de imagini pentru laturile 

de că~l de identitate; 
k) Furnize<~ză, in condiţiile legii, datele de Identificare şi de adresll ale 

persoanei către autoritliţlle şi instituţiile publice centra le, judeţene şi 
locale, agenţii economici şi de către ceLliţeni, in cazul in care sunt 
necesare prelucrări de date în sistem informatic; 

1) Administrează re~eaua şi domeniul informatic pe probleme de 
competenta serviciului public comunitar local; 

m)Colaborează cu specialiştii structurilor Informatice interconectate la 
bazele de date comune ale Ministerului Administra~iei şi Internelor, in 
vederea asigurării utllizlirii datelor în conformitate cu prevederile legale; 

n) Execut!! operaţii de Instalare a sistemelor de operare a software-ulu i de 
bază şi de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul 
informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a 
echipamentelor de calcul, împreunll cu specialiştii firmei care asigură 
asistenţa tehnică, în cadrul contractelor de service al echipamentelor de 
calcul, de comunicatiP. şi software; 

o) Asigură protectia datelor şi informati ilor gestionate şi ia măsuri de 
prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu; 

p) Execut! alte sarcini dispuse de conducerea serviciului. 

ATRIBUŢII PE UNlE DE STARE CIVILĂ 

13. - Pe linie de sta1·c civilă, serviciul public comunitar local are 
următoarele principale atribu~il: 

a) Întocmeşte, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, de 
deces, de căsătorie, de desfacere pe cale administrativa a casatoriei şi 
eliberează certificate doveditoare; 

b) inscrie menţiuni, în conditiile legii şi ale metodologllfor, pe marginea 
actelor de stare civllli aflate in pllstrare şi trimite comunicllri de menţiuni 
pentru înscriere În registre, exemplarul! sau Il, după caz; 

c) Pentru îndeplinirea întocmai a atribu~iilor şi sarcinilor din compeLentă, 
răspunde de aplicarea intocmai a dispozi ţii lor legale, a ordinelor şi 
instruc~iunilor care reglementeaz:ă activitatea pe lin ia regimului de stare 
civilă; 

d) Înregistrează toate cererile in registrele corespunzătoare fiecllrel 
categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

IJ 



e) Rl!spunde de corectitudonea datelor preluate din documentele primare şi 
înscrise in formulare; 

f) Eliberează extrase de pe actele de stare clvlll!, la cererea autorităţilor, 
precum şi dovezi privind inreqistrarea unul act de stare civilă, ta cererea 
persoanelor fizice; 

g) Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a 
lunii urmlltoare înreqistrllrii, comunlcl!rile nominale pentru nl!scutii vii, 
cetateni români, ori cu privire la modlftcl!rlle Intervenite in statutul civil al 
persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale 
persoanelor decedate ori declaratiile din care rezultă că persoanele 
deceda te nu au avut acte de identitate; 

h) Trimite centrelor militare, pSnă la data de s a lunii următoare 
Înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a 
persoanei supuse obligaţiilor mil itare; 

1) Intocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în 
conformitate cu normele Institutului Naţiona l de Statistică pe care le 
trimite, lunar, Direcţiei Judeţene de Statlstlcl!; 

j} Ia măsuri de păstrare în condlţll corespunzătoare a registrelor şi 
cerUflcatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţi · 
acestora; 

k) Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, 
pe care le arhivează şi le păstreazl! in condiţii depline de securitate; 

1) Propune anual necesarul de reqistre, certlncate de stare dvilă, formulare, 
Imprimate auxiliare şi cerneală speclalll, pentru anul următor, şi îl 
comunicl! servidului public comunitar judeţean de evidenţă a pesoanelor; 

m)Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă 
pierdute ori distruse - parţial sau total - după exemplarul existent, 
certificând exactitatea datelor înscrise; 

n) Ja măsuri de reconstituire sau intocmire ulterioară a actelor de stare 
dvildJ Îll <..:dtur ile 1-'' ~vdtule dt! h::yc; 

o) înaintează serviciulu i public comunitar judeţean de evidentă a 
persoanelor exemplarul Il al registrelor de stare civilă, în termen de 30 
de zile de la data când toate filele registrului au fost completate, după ce 
au fost operate toate menţiunile din exemplarul 1; 

p) Sestzeazll imediat serviciului judeţean de specialitate ln cazul dispariţit. . 
unor documente de stare civilă cu regim special; 

q) Primeşte cererile şi efectuează verificl!rl cu privire la schimbarea numelui 
pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă 
procurate din străinătate; 

r) La solicitarea instanţelor, efectuează verificliri cu privire la anularea, 
completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, 
declararea dispariţiei sau morţii pe cale judecătorească şi inregistrarea 
tardivă a naşterii; 

s) Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a 
petlţlilor cetă ţenilor; 

t) Asigur/! colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile 
operative ale M.A.I. , în scoptJI reallzllrll operative şi de calitate a 
sarcinilor comune ce-i revin în temeiu l legii; 

u) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea 
metodologii lor de lucru, etc. ; 
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v) Întocmeşte Situaţiile statiStice, sintezele ce con11n activităţile desfăşurate 
lunar, trimestrial şi anual in cadrul serviciului public local, precum şi 

procesele· verbale de sclldere din gestiune; 
w) Răspunde de activitllţlle de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a 

arhivei; 
x) Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau in colaborare cu 

formatiunile de ordine publică, i n unităţile sanitare şi de protecţie socială, 
in vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a rost 1nregistrată in 
registrele de sta re civil~ şi a persoanelor cu identitate necunoscută; 

y) Colaborea ză cu formatiunile de poliţie pentru Identificarea unor cadavre 
şi persoane cu iden ti tate necunoscută, precum şi a pări nţilor copiilor 
abandonaţi. 

ATRIBUJII PE UNlE DE ANAUZĂ·SINTEZĂ, SECRETARIAT, RELAŢII CU 
PUBUCUL 

14. • În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relatii cu publicul, 
serviciului public comunitar local are următoarele atributii: 

a) Primeşte, 1nregistreaz~ şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţi i lor, 
Instrucţiunilor, regulamen telor, ştampilelor şi sigili ilor, asigurând 
repartizarea lor în cadru 1 servicii lor; 

b) Verifică modul în care se apl ică dispoziţi i le legale cu privire la apărarea 
secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a 
documentelor secrete; 

c) Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului 
arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, in conformitate cu 
dispoziţiile legale în materie; 

d) Asigură înregistra rea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi dasarea 
acestora în vederea arhlvării; 

e) Repartizează core~pondcnt~. o pred5 după executa1·ea operlltiunilor de 
inregistrare în registrele special destinate; 

f) Expediază corespondenţa ; 
g) Asigura primirea şi înregistrarea petiţiilor şi u rmăreşte rezolvarea 

acestora în termenul legal; 
h) Organizează şi desfăşoara activitatea de primire în audien~ă a cetăţenilor 

de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat; 
i) Centralizează principalii Indicatori realizaţi, verifică modul de indeplinire a 

sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi 
analizele activitl!tilor desr.lşurate periodic; 

J) Transmite serviciului public comunitar judetean de evidenţă a 
persoanelor sintezele şi analizele întocmite ; 

k) Asigură constituirea fondului arhivistic neoperatlv al serviciului din 
documentele rezultate din activitatea de profil. 

DTSPOZini FINALE 

15. (1) Pe baza extraselor din prezentul regulament, compartimentul 
personal-salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
intocmeste fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le 
aproba secretarul orasului Brezol. 
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(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea 
serviciulu i public comunita r local, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu 
aprobarea secretarului orasului Brezoi 

16. • Personalul serviciului pub9ic comunitar local va fi încadrat in grupa 
de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare. 

17. - Personalul serviciului public comunitar loca l este obligat să 
cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, in păr~ile 
ce-l privesc. 

O.Compartimentul agricultura si registru agricol 

l.Evidenţiază, alatur i de compartimentu l urbanism, inventarierea 
terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşul ui. 

2.Asigură consultanţă în domeniul agricol pentru cetăţeni. 
3.Urmăreşte ci rculaţia juridică a terenurilor la nivelul local ităţii. 
4.Întocmeşte situaţiile statistice trimestriale şi anuale cu privire la 

mişcarea efectivelor de animale, rapor tul de producţie la terenurile agricole. 
S.Constată pagubele la cu lturile cetă ţenilor şi În tocmeşte procesul-verbal 

de constatare. 
6.Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Legii nr.18/1991 şi Legii 

nr.l/2000, Legii nr. 247/2005 si Legii nr.165/2013, precum şi de întocmirea 
documentaţiilor necesare obţinerii t itluri lor de propriet ate în baza acestor legi. 

7. Răspunde de registru l agricol si de inregistrarile efectuate in registnul 
agricol deschis, atat in format e lectronic cat si pe suport de hartie. 

S .Asigură completa rea acestuia cu datele referitoare la gospodăriile 
individuale ale populaţiei. 

9.Efectuează modificările intervenite în componenta familiei. 
10.Anual înregistrează modul de folosi nţă a terenurilor în funcţJe de 

programele de producţie stabili te pentru fiecare familie. 
ll.Înreglstrează înstrălnărlle d e !mobile şi modificării" intervenite în 

suprafaţa de teren. 
12.Înregistrează pe baza autorizaţii lor de preluare, terenurile dobândlte 

prin mişcare. 

13.Întocmeşte dări l e de seamă statistice specifice. 
14.Participă la verificarea autenticităţii declaraţiilor făcute de cetăţeni. 

' 15 .1ntocmeşte centralizatorul registrului agricol. 
l6.Eiiberează adeveri nţe cu date reieşlte din registrul agr icol, răspunzând 

de încasarea taxei extrajudiciare de timbru. 
17 .Eliberează adeverinte pentru dosarele de şomaj şi pentru ajutor

social. 
l8 . EIIberează certificatele de producător agricol. 
19.În registrează trim estrial pe baza datelor furnizate de către 

persoanalui veterinar,mişcarea efectivelor animale în registrele agricole. 
20.Anual înregistrează situaţia animalelor domestice rezultate cu ocazia 

recensământuiui. 
2l . Eiiberează certificate de proprietate pentru animale. 
22 .Asigură completarea registrelor agricole cu date referitoare la 

efectivele de animale a le populaţiei de· pe raza oraşului Brezoi . 
23.Îndeplineşte şi alte atribuţi i stabi lite de lege sau H.C.L, dispoziţiile 

primarului, sarcini date de secretar şi viceprimar. 
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E.Compartimentul rel aţii publice, consiliere pe probleme 
econon1ice, 

!.asigurarea accesului gratuit şi permanent la i nformaţie, atât în 
domeniul administraţiei locale, câ t şi în alte domenii de activitate; 

2.asigurarea scurtări i timpului şi a efortului afectat de cetăţean pentru 
rezolvarea problemelor personale; 

3.asigura expedierea documentaţiilor, atunci când este obligatorie 
înmânarea acestora beneficiarului; 

4.comunicarea telefonică sau în scris, compartimentelor instituţiei, orice 
problemă apărută, care ţine de competenta acestora, astfel încât lnforma~llle 
pe ca re le furnizează să fie corecte şi actuale; 

5.gestionarea informaţiilor de interes public, conform Legii nr.544/2001, 
privind liberul acces la i nformaţiile de interes public; 

6.elaborarea răspunsului scr is sau verbal solicita nţilor de i nformaţie de 
interes public, în situaţia în care informaţiile solicitate se înscri u în lista 
informaţiilor pe ca re autori tatea publică are obligaţia de a le comunica din 
oficiu; 

?.elaborarea de răspuns sc1i s solicitantului, conform legii, în situaţia i·n 
care informaţia solicitată se înscr ie în categoria i nformaţii lor exceptate de la 
accesul l iber al cetăţeanului; 

8.trlmiterea de răspunsuri către solicitanti în cazul în care informaţia 
solicitată de aceştia ţi ne de competenta altor i nstituţii publice; 

9.asigurarea p1i mir ii propuneri lor, sugestii lor şi opiniilor persoanelor 
interesate, cu privire la proiectele de acte normative care urmează a fi 
aproba te în şedinţele Consiliului local, conform Legii nr.S2/2003, privind 
transparenţa decizională în administra ţia locală ; 

lO.prezentarea conducerii Primăriei, a propunerilor şi sugestiilor prim ite 
de la persoanele Interesate ; 

ll.asigura rea difuzării anunţului privind şedi nţa publică şi real izează 
invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică, conform Legii 
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia locală, 

12.asigurarea difuzării in termen legal a anunţului pr ivind proiectele de 
acte normat ive, in condit iile art.6 d in Legea nr. 52/2003, privind tra nsparenţa 

deciziona lă în admi nistra~ia loca lă, 
13.întocmlrea raportulu i anual, privind transparen~a decizională şi 

asigurarea afişări i acestuia la sediu l instituţiei; 
14.întocmirea raportulu i anua l privind sesizarile si peti tiile adresate 

autoritatilor admlnsitratlei publice a le orasului Brezoi şi asigurarea afişării 
acest uia la sediul instituţiei; 

15.solicltarea de informaţii la birourile şi compartimentele instituţiei în a 
căror competenţă in tră problemele solicitate de petenţi; urmărirea primirii de 
la birourile implicate a Informatiilor solicitate; 

16.ver ifica înreg istra rea în reg istru l specia l a proceselor verbale de 
contraven~ie, întocmite de salaria ţi i Prumăriei cu atribuţii în acest sens; 

17.verifica ţinerea evidenţei confirmărilor de prim ire ale scrisorilor trimise 
prin poştă; 
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IS.urmărirea permanent~ pe baza dosarului de intrare-ieşire a 
documentelor, solutionarea şi redactarea in termen a r~spunsului la petiţiile 
primite de dltre instituţie; 

19.urm~rirea permanentă pe baza dosarului de intrare-ieşire a 
documentelor, a modulul de soluţionare şi redactare a r~spunsului la petltJile 
primite de către instituţie; 

20.efectuarea activităţii de arh ivare a pell~illor şi de clasare a celor 
anonime; intocmirea semestrială a raportului privind modali tatea de 
solutionare a petiţii lor; 

2l.reactualizarea periodică a In formatiile publica te pc pagina de site a 
Institutiei şi asigură transmiterea informaţiilor de Interes publ ic pe suport 
electronic solicita nţilor; 

22.verificarea integrit.\lţil datelor aplicaţiilor şi bazelor de date aflate in 
administrarea sa; semnalarea oricaror defectiuni şi luarea de ml!suri imediate; 

23.propunerea temelor în vederea elabor~rll şi/sau achiziţionării 
produselor informatice; 

24.configurarea şi intretinerea in mod corespunzl!tor a tehnicii de calcul; 
25.administrarea reţelei de date, setarea lmprlmantelor de reţea şi 

rezolvarea problemelor comune astfel ca utilizatorii să se poată conecta şi s" 
poată utiliza resursele reţelei de date; 

26.planificarea, Implementarea şi propunerea politicii de protejare a 
datelor şi de Folosire în comun a resurselor incluzând foldere, fişiere şi 
imprimante; 

27 .monitorizarea evenimentelor de pe retea şi a resurselor, elaborarea 
planului de dezvoltare in domeniul informaticii; 

F.Compartimentul Administrativ, Protocol, Informare, 
Documentare si Relatii cu mass- media 

!.Asigură primirea corespondenţei şi predarea acesteia Primaru lui şi 
Secretarului Primăriei. 

2.Aslgură înregistrarea şi distribuirea corespondenţei serviciilor publice 
ale Primăriei pe bază de semn~tură. 

3.Expediază corespondenta Primaru lui şi serviciilor publice ale Primă riei . 
cu exceptia corespondentei Compartimentului Impozite si Taxe. 

4.Gestionează şi rl!spunde de timbrele poştale primite, ţine evidenţa 
acestora, întocmeşte lunar procesele verbale de consum. 

S.Primeşte notele telefonice şi mesajele telefonice pe care le transmite 
Primarului şi după caz comp~rtimentelor publice ale Primăriei. 

6.Asigură primirea în audlentă a cetăţenilor la cel îndreptăţiţi să acorde 
~udiente . 

?.Urmăreşte săptămânal modul în care s-a rezolvat corespondenta 
primitil lnformând despre aceasta Secretarul orasului. 

S.Transmite notele telefon ice dispuse de primar, viceprimar, secretar; 
9.Îndosariază toate actele specifice activităţii biroului şi face predarea 

acestora in arhiva institutiei, potrivit legii. 
lO.Se ocupă de xeroxarea actelor originale in vederea comunicării lor. 
ll.Se îngrijeşte de p.\lstrarea carnetului unic cu ordine de deplasare şi 

t ine evidenţa deplasărilor. 
12. Asigura relatia institutiei primarului cu mass media. 

18 



13.Scslzeaza aparitia unor aspecte din presa scrisa si audio/video, ce fac 
trimitere dio·ccta la activitatea primariei. 

14.Asigura informarea cetatenilor privitor la unele date de interes public. 
15. Pune la dispozitia consilierilor locali, spre documentare unele acte si 

documente cu aprobarea prealabila a Primarului, ori a secretarului orasului. 
1 6.Sprijina, la solicitarea secretarului orasului, activitatea de redactare a 

proiectelor de dispozitii ale primarului si a proiectelor de hotarari ale Consiliului 
Local. 

17.1ntocmestc comunicatele de presa pe baza datelor si informatiilor 
primite de la compartimentele de specialitate. 

18.Monltorlzeaza imaginea auto ritatilor administratiei publice locale, 
19.Creeaza cadru l organizatoric pentru conferinte de presa, interviuri 

sustinute de catre primar si consiliul local. 
20.Aslgura Informarea cetatenilor privitor la datele de interes public; 
21.Asigura comun ica rea actelor si documentelor in vederea postarli pe 

site·ul unitatii; 
22.Aslgura comunicarea catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici 

a raportului privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii 
publici; 

23.Aslgura indeplinirea atributiilor relative la declaratiile de avere si de 
interese In conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010; 

24.1ndeplineste si alte atributii prevazute In actele normative, in fisa 
postului si sarcinile date de catre primar, viceprimar sau secretar. 

CAPITOLUL III . ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

Art.22. Activitatea economică este condus~ de primar şi îş i desfăşoa ră 
activitatea prin următoarele compartimente : 

A.Compattimentul Personal Salarizare, 
13. Servidul Buyel, Coul dbi lila le, Flnanclao·, Investi tii, venituri, Taxe, 

a).Compartiment impozite şi taxe locale ; 
b).Compartimentu l Financiar · Contabili tate; 

C. Compartimentul Proiecte si I ntegrare Europeana. 
Art.23.Atribuţllle compartlmentelor din cadrul activităţii economice sunt 
cele care succed: 

A.COMPARTIMENTUL RESURSE UMAN E 

l.Ri!spunde de aplicarea în cadru l aparatului de spedalitate al primarului 
şi subunltătllor subordonate a normelor unitare de structură aprobate. 

2.Răspunde de încadrarea strictă in Indicatorii de muncă şi salarizare 
repartizati pe activităţi şi structură, urmllrind respectarea ponderi lor de 
personal şi gospodărlerea judicioasă a fondului de salarizare. 

3.0rganizeaz~ şi realizează gestiunea resurselor umane şi a functilor 
publice. 

Colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru 
gestiunea resurselor umane şi a fu ncţiilor publice. 

Transmite la Agen tia Naţional ă a Funcţionarilor Publici, modifica rile 
Intervenite In situaţia funcţionarilor publici. 
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4.Întocmeşte rapoartele de specialitate şi expunerile de motive cu privire 
la aproba rea organigramei, numărul u i de personal şi sta telor de functii pentru 
personalul d in cadrul aparatului de speciali tate al primarului orasului Brezoi. 

Pregăteşte toate documentaţii l e necesare aprobării, de către Consiliul 
Local, a sta telor de funcţii cuprinzând funcţiile publice de execuţie şi conducere 
din cadrul apara tului de speciali ta te al primarului in conformitate cu prevederile 
Legii nr.188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi statele de functii pentru restul 
personalului contractual. 

întocmeşte şi prezint1! spre aprobare, conform legi i, statele de salarii 
pentru salariatii din aparatul de speciali tate al primarului, administraţia 
pieţelor, spatiilor verzi, unităţilor de cultură,asistenţi personall,aplicând 
reglementările legale privind salarizal-ea funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual, angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

5.Întocmeşte pe baza documentelor primite de la compartimente state 
de pla tă a salariilor, inclusiv reţineri, pentru personalul din aparatul propriu, 
administraţia pieţelor, cultură , spa~il verzi şi a asistenţi lor personali ai 
persoanele cu handicap grav. 

întocmeşte statele de plată pentru ajutoare sociale şi alocaţii pentru capi, 
nou-născuţi 

6.Asigură întocmirea împreună cu compartimentul contabilitate a 
documentaţi i lor necesare în efectuarea controlului salarii lor şi alte drepturi 
băneşti la organele bancare ca re deservesc primăria. 

7. întocmeşte dări le de seamă statistice privind îndeplinirea indicatorilor 
de muncă şi salarizarea muncii şi comunică datele solicitate de Consiliul 
Jude~ean, Direcţia Judeţeană de Statistică. 

8 . Răspunde de asigurarea necesarului de personal pe meseril, funcţii şi 
specialişti, pentru aparatul propriu. 

9.Urmăreşte încadrarea personalului de specialitate din aparatul propriu 
al Primăriei ş i propune măsuri pentru repartizarea şi util izarea mai judicioasă a 
acestuia. 

lO.Efectuează lucrări le legate de încadrarea, distribuirea, transferarea, 
detaşarea, pensionarea sau încetarea contractulu i de muncă pentru personalul 
din aparatul propr iu şi alte categorii de personal din subordinea Pri mă riei. 

ll. Efectueaz~ lucrările pr ivind eviden~a şi mişcările de personal în care 
scop întocmeşte, păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă, aprecierile anuale, 
fişele şi dosarele personale ale salariaţii lor din apara tul propriu şi ale celorlalte 
categorii de personal din subordinea primăriei. 

Urmăreşte întocmirea fişelor de evaluare a performan~elor profesionale 
Individuale, in conform itate cu Legea nr.284/2010, în vederea stabiliri i nivelului 
salariului de bază şi, după caz, al indemn izaţiei de conducere, pentru întregul 
personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Asigură întocmirea şi actualizarea corespunzătoa re a dosarelor 
profesionale de perfectionare ale functionarilor publici din cadrul aparatului de 
specia litate al primarului. 

12.Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potr ivit legii, a comisiei de 
încadrare şi promovare a personalului tehnic, economic de altă specialitate şi 
administrativ din aparatul propriu, r~spunde de organizarea examenelor şi 
concursurilor pen tru încadra re şi promovare în muncă, precum şi de 
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venlicarea îndeplin•roi de către sollcitanţi a condiţiilor prevăzute de lege, 
publică posturile vacante . 

13.Asigura asistenta de specialitate in situatnle de 11batere disciplinarl! 11 
personalului din aparatul de specialitate al Primarului. 

14.Rl!spunde de păstrarea secretului de serviciu în probleme de personal 
şi a dosarului personal; 

lS.Întocmeşte proiectele de hotărâri şi dispozitii în vederea adoptllrii 
sau aprobl!rii acestora, pot•·lvlt legii, pen tru reglementarea problemelor ce fac 
obiectul activităţii compartimentu lui respectiv. 

l6.Prezintă lunar situatii si declaratii Institutiilor deconcentrate de la 
nivelul judetului Valcea, Casei Judeţeane de Asigurllri Sociale de Sănătate si 
Casei Judetene de Pensii. 

l7. Eiaborează, împreună cu celelalte compartimente, proiectul 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului, asigurând stabilirea atribuţilor, competenţelor şi răspunderilor 
pentru fiecare compartiment. 

18.Urmăreşte intocmirea şi react ualizarea llşelor posturilor şi înscrierea 
tuturor sarcinilor şi lucrărilor ce trebuie realizate de salariaţii din cadrul 
compartirnentelor de specia litate. 

l9 .Colaborează cu compartim entul contabili tate la fundamentarea 
fondului de salarii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

20.Reallzează legitimaţil pentru salari aţii aparatului de speciali tate al 
primarului şi membrii consiliului local precum şi alte documente necesare 
evidenţelor de personal. 

21.Întocmeşte programarea concediilor de odihnă, tine evidenţa 
acestora, precum şi a concedlllor c.Jrc ce ocord11 pentru condiţii deocebitc de 
muncll, a concediilor plătite pentru evenimente familiale deosebite şi a 
conoediilor fără plată, care se acordă conform prevederilor legale. 

22.Controlea ză prezenţa lo lucru a în t impul programului stabilit, precum 
şi verificarea şi avizarea pontajclor,după caz .. 

23. Colaborează cu compartimentul contabilitate în vederea acordării 
tlchetelor de masă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, potrivit prevederilor Legii nr.142/1998. 

24 .Urmăreşte pregătirea profesională a funcţionarilor publici d in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

2S.Calculează indemnizaţille de şedinţă pentru consilierii locali şi asigură 
plata acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

26. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative, dispoziţia 
primarului, sarcini date de viceprimar sau secretar. 

B. SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, FINANCIAR, INVESTITII, 
VENITURI, TAXE 

Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar , Investitii, Venituri, Taxe este 
subordonat di rect pr imarului orasului Brezoi. 

Serviciul este constituit d in doua compartimente, compartimentul 
Anandar·contabilitate si compartimentul impozite si taxe locale 

1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABI LITATE 
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!.Analizează împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 
specialitate al Primarului necesitatea amplasării de noi obiective economice şi 
social-culturale şi dezvoltarea celor existente . 

2.Colaborează cu compartomentul impozite şi taxe locale pentru 
stabilirea evaluărilor bugetare la partea venituri la bugetul local. 

3 .0rgan izează şi conduce la zi evidenta contabilă a cheltu ielilor efectuate 
din bugetul local. 

Asigură ţinerea evidenţei lunare a cheltuielilor din bugetu l local cu 
ajutorul fişelor bvget<lre, vrm~rlnd încadrarea în prevederile aprobate pentru 
fiecare capitol. 

4.R~spunde de legalitatea tuturor plăţilor efectuate din bugetu l 
Consiliului Local. 

S.Exercită controlul financiar preventiv asupra documentelor ce cuprind 
operatiile ce se referă la drepturi şi obligatii patrimoniale,asigurând circuitul 
documenteior,conform Ordinului nr.S22/2003 al MFP. 

6.Exercitll controlul financiar de gestiune . 
?.Urmăreşte respectarea prevederilor legale la încheierea contractelor ln 

care este parte Orasul Brezol sau Consiliul Local, la emiterea comenzilor, 
precum şi de cuprinderca clauzelor ca re avantajaz~ orasul si autoritatile 
administratiei publice locale. 

S.Urmăreşte stabilirea corect~ a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetu lui 
local şi asigură încasarea debitclor constituite. 

9.Întocmeşte lmpreunll cu primarul proiectul bugetului local pe care îl 
supune spre aprobarea consiliului local. 

lO.Pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la elaborarea bugetului 
propriu de venituri şi cheltuieli al consiliului local, atât în faza de proiect cât şi 
în cea definitivă. 

ll.Defalcll cheltuielile prevăzute în bugetul local pe trimestre şi 

urmăreşte o·ealizarea executiei bugetare ta cheltuoelo . 
12 .Unm~reşte dlmenslonarea corectă a cheltuielilor bugetare, necesitatea 

şi oportunitatea cheltuielilor ce urmează a se cuprinde în bugetul aparatului de 
specialitate al primarului şi al Instituţiilor publice de sub autoritatea consiliului 
local. 

13.Analizează sollcl~rile de fonduri comunicate de institutiile 
subordonate, centralizează necesarul de fonduri, întocmeşte memorii 
justificative pentru suplimentarea surselor de finantare pe care le înaintează la 
O.G.F.P., Consiliul Judetean, Prefectura etc. 

l4.Întocmeşte rapoarte de specialitate şi expunerile de motive la 
proiectele de hotărâri cu privire la aprobarea bugetului local, a listei 
obiectivelor de investitii cu finantarea integra lă sau partial~ de la bugetul local, 
rectiflcarea bugetului local. 

lS.Comunică ordonatorllor secundari de co·edlte Indicatorii financiari 
aprobati. 

16.Analizează şi întocmeşte, ca urmare a unor propuneri fundamentate 
ale ordonatorilor secundari de credite, lucrările referitoare la rectificarea 
bugetului in conformitate cu prevederile Legii Finantelor Publice locale. 

!?.Întocmeşte documentatiile referitoare la modificarea repartizării pe 
trlmestre a cheltuielilor, a efectuării virărilor de credite bugetare între 



subdlviziuneile clasifica~iei bugetare şi le înainteuzil spre aprobare, dup~ caz, 
Consiliului local sau ordonatorului principal de credite. 

lB.Face propuneri Consiliului Local impreunli cu compartomentul 
impozite ~i taxe locale pentru stabilirea de impozlle şi taxe locale, precum şi 
taxe speciale. 

19.Analizează lunar situ~ţia realizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
loca l, lnformează conducerea instituţ.lei asupra modulul de realizare a acestora 
şi propune măsurile necesare care trebuie luate, atunci când se constată că 
acestea nu se realizează conform prevederilor legale. 

20.Întocmeşte documentatia n,ecesară deschiderii creditelor bugetare 
pentru efectuarea cheltuielilor aprobate In bugetul local şi răspunde de 
corectitudinea întocmirii documentelor ce se înainteazll la trezorerie. 

21.Zilnic urmăreşte dlsponlbilul de fonduri existent in trezorerie in contul 
priml!riei şi, în funcţie de acesta, stabileşte pllitlle ce trebuie efectuate, 
informând conducerea primllriei. 

22.Face propuneri primarului pentru Inventarierea patrimoniului 
Consiliului Local precum şi pentru mal buna administrare a acestuia. Urmăreşte 
mlşcllrlle ce se fac în gestlunl, în cursul anului şi asigură valorificarea 
procesului verbal intocmit de comisia de inventar iere. 

23.Urmăreşte şi controlează legalitatea actelor întocmite de către 
comisiile de receptie şi a sltuatllor de Uucrări pe baza cl!rora se efectueaza plăţi 
din bugetul local. 

24.Urmăreşte şi controlează legalitatea operatiunilor de casă şi ţinerea la 
zi a registrului operaţiunilor de cas11. 

2S.Controlează activitătlle autofinanţate şi legalitatea cheltuielilor 
efectuate. 

26.Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi a 
documentelor contabile, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, 
sustrase sau distruse . 

:?.?.Verifică impreuna cu compartimentul urbani~m 91 diriginţii de iucr:lri, 
situatiile de lucrări întocmite de către executanţll de l ucrări de investiţii 
flnanţate de la bugetul local. 

28.Face propuneri de recuperare a sumelor achitate necuvenit şi pentru 
pagubcle provocate Consiliului Local sau celor rezultate cu ocazia inventarieril, 
rllspunzând de încasarea lor . 

29.Răspunde intocmirea, transmiterea şi depunerea dărilor de seamă, 
bilanţurilor contabile şi a celorlalte situaţii solicitate de Direcţia Finanţelor, 
Consiliului Judeţean Vâlcea sau de Institutia Prefectului-Judetul Valcea, 
îndeplinind orice alte sarcini stabilite prin legea sau de Consiliul Local. 

30.Verifică statele de platll a salariilor, alocaţii pentru copii nou-născuţi , 
asistenţi personali şi ajutoarele sociale. 

3 1.Paoticipă la elaborarea studiilor privind impozitele şi taxele locale . 
32.Verifidi modul de eviden ţă şi urmăreşte rea li zarea veniturilor de 

Impozite şi taxe . 
33.Urmăreşte cu compartimentul personal salarizare modificări le 

interbenite în dosarele de ajutor social şi luarea m:lsurllor legale în vederea 
soluţionării a acestora. 

34.0rganizează şi conduce evidenţa contabilll a patrimoniului Consiliului 
Local. 
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35.Întocmeşte inchiderea lunară a veniturilor şi cheltuielilor pe capitole 
bugetare şi articole de cheltuieli, intocmind balanta de verificare, in baza 
notelor contabile. 

36.Întocmeştc ordinele de platll . 
37.Virează la diverşi terţi impozit salarii, CAS,CASS, fond şomaj, pensie 

alimentară, garanţii imprumuturi la diferite bănci. 
38. Urmăreşte efectuarea, in numerar sau vlrament a tuturor plăţilor 

erectuate pr in trezorerie, r ldlcl:l extrasele de cont şi verifică exactlvtatea 
sumelor înscrise în acestea. 

39.Asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr.22/1969 - prin constituirea 
de garantii materia le pentru gestiunile primăriei. 

40.Jine evidenta cheltuielilor de personal. 
41.Răspunde de legalitatea şi oportunitatea datelor şi operaţiunilor 

cuprinse in docmunetele întocmite în cadrul compartimentului. 
42.Răspunde de deschiderea finanţării şi încheierea contractelor de 

execuţie pentru realizarea lucrllrllor de construcţii -montaj, de livrare a 
utilajelor şi dotărilor pentru investiţiile proprii şi urmăreşte respectarea 
termenelor prevăzute În contractele încheiate. 

43.Jndeplineste procedura de achizitii publice In cond itiile legii. 
44. Desfasoara activitatea de indrumare si control a asociati Hor de 

proprleta rl. 
45.Îndepllneşte orice alte atrlbuţ.ii prevăzute de lege, prin H.C.L, 

dispozitiile primarului, sarcini date de viceprimar sau de secretar. 

2 .COMPARTIM ENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

!.Întocmeşte referatele de specialitate şi expunerile de motive la 
proiectele de hotărâri ale Consiliului Local în domeniul stabilirii impozitelor, 
taxelor şi altor venituri ale bugetului local. 

2.Primeşte procesele verbale de contravenţll si urmăreşte încas;ued 
amenzilor aplicate. 

3 .0rga nizeaz~ şi îndrum~ act ivitatea de încasare a Impozitelor şi taxelor 
locale. 

4.Constată, stabileşte şi întocmeşte borderourlle de debit pentru toat 
categoriile de impozite şi taxe locale . 

S.Urmăreşte intocmire şi depunerea în termenele cerute de lege, a 
declaraţiilor de impunere, de clltre contribuabil. 

6.Gestlonează toate documentele privind impunerea fiecărui contribuabil, 
regrupate într-un dosar tlscal unic. 

7 .Organizează şi conduce activitatea de evidenta a impozitelor şi taxelor 
locale, pe contribuabili, deschizând rolurile fiscale . 

s.verifică periodic contribuabili i asupra slnceritliti i declaraţiilor de 
lmpunere, asupra modi ficărilor intervenite , mod lflcând unde este cazul 
lmpunerile initiale luând masurile legale pentru Încasarea diferenţelor stabilite . 

9.Verifică respectarea conditiilor de înfiinţare a poprlrilor pe veniturile 
realizate de debitori . 

10. Verificll fiecare contribuabil aflat in evldenţli asupra legalităţii 
funcţionării fiscale . 
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ll.Aplicil sancţiunile prev~zute de actele normative tuturor 
contribuabililor care înca lcă legislatia fiscală şi ia toate măsuri le ce se impun 
pentru înlăturarea deficienţelor consta tate . 

12.Veriflcă documentaţii le şi propunerile privind debitorii insolvabili 
dispăruţi şi dacă le găseşte 1ntemeia te, le avizează favorabil şi le prezintă 
spre aprobare, funcţie de competenţă, Pr imarului sau Consil iului Loca l . 

13.Stabileşte măsuri de recuperare a debltelor . 
14. Jdentifică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale purtătorii de 

Impozite şi taxe locale ce se sutrag obligaţiilor faţă de bugetul local punându· i 
sub urmări re. 

lS.Ana lizează, verifică şi prezintă Primarului sau Consiliului Local 
propunerile în legătură cu aprobarea de amânări, eşalonări, scutiri şi restituiri 
de impozite şi taxe, precum şi majorări de fntârziere , conform HG 794/2002. 

16.Colaborează cu D.G.F.P Valcea cu privire la respectarea normelor 
specifice activităţii f iscale, precum şi a realizări i activităţi lor comune . 

17.Asigură, pentru contribuabili, imprimatele necesare legislaţiei de 
urmărire şi ;·ncasare a impozitelor şi taxelor, organizează evidenţa 
imprimatelor respective . 

18.Informează pe primar sau consiliul local asupra clauzelor care 
generează evaziune fiscală, propunâ nd măsuri necesare pentru înlăturarea 
acesteia . 

19.Reprezintă alături de consi lierul juridic interesele oraşul ui ca subiect 
de drepturi şi obliga ţii , în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de 
urmări re pena lă referitoare la contestaţiile de executare şi alte lit igii prevăzute 
de lege, care au ca obiect realizarea unor creanţe ale bugetului local. 

20.Conduce registrul de partizi buget local, în care operează borderour lle 
de debite, scăderi, fo i de vărsământ, ordin de plată, note contabile. 

2l . Întocmeşte lunar situaţia încasări lor la bugetul local. 
22.Trimestrial, întocmeşte contu ~ de debite şi încasări la bugetul local. 
23.Întocmeşte toate situaţii le pr ivind sursele bugetului local solicitate din 

cadrul un ită ţii şi de către alte instituţii . 
24.Conduce fişele analit ice de pl ătitori la impozit, venit, impozit clădiri şi 

T.M.T. persoane fizice, Impozit clădiri , taxa teren şi T.M.T persoane j uridice, 
operând debitele şi plăţi le; 

25.La finele anului întocmeşte situa ţi i le pentru închiderea partizi, venitur i 
la bugetu l local; 

26 . Participă la elaborarea documentaţiilor în vederea concesionări i sau 
închirier ii de terenur i sau spaţii aflate îtn administrarea Pri măriei. 

27.Primeşte documentaţiile necesare emiterii de autorizaţi i de 
functionare a unor comercianti sau a ·celor pentru darea unor avize prealabile 
obtinerii autorizatiei de functionare, de la organele competente, a punctelor de 
colectare a mater ialelor reciclabile. 

28.Verl fică respectarea prevederilor Legii nr. l17/1999-privlnd taxele 
extrajudiciare de timbru. 

29.calculeaza taxele şi elibereaza autoriza ţiile de funcţionare şi de 
ocupare temporară a domeniului pub lic; 

30.în tocmeste si elibereaza autorizatiile şi programele de funcţionare a 
unitatilor cu profil comercial, precum si documentul pentru viza anuala a 
acestora; 
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31.Îndeplineşte ş• alte atribuţi i prevl!zute de actele normative,sarcinl 
date de primar, viceprimar sau secretar. 

C.COMPARTIMENT PROIECTE S I I NTEGRARE EUROPEAN A 

l.întocmlrea de proiecte cu finanţare intern11 sau cu fonduri europene 
pentru dezvoltarea reţelelor de canallzare, de apa potabllă, de colectare a 
apelor pluviale ; 

2.completarea formularelor standard privind accesarea programelor de 
finantare interne si internationale pe teme prlvln(l dezvoltarea urbanli, 
asistenta socialli, sllnătate, etc.; 

3 .colaborează cu organizaţiile neguvernamentale in vederea aplicării de 
proiecte comune, pe diverse teme; 

4.pa•ticiparea, în urma avizului Pr imarului şi în urma Invitaţii lor primite, la 
seminarii şi dezbateri pe teme de accesare fondur i europene; 

S.asigurarea permanentă a relatiilor cu localitatile înfrilţlte precum şi cu 
celalalte localitati, cu forurilor sau Institutiile din tară şi strliinatate care sollcită 
colaborare cu Primliria Brezoi; 

6.organizarea administrării Planului Strategic de Dezvoltare Economice. 
adoptat la nivelul localităţii şi monitorizează modul de implementare a 
activităţilor şi obiectivelor/proiectelor cuprinse în plan ; 

?.asigurarea managementului In scopul implementarii proiectelor finantate 
din fonduri europene ; 

8.elaborarea şi organizarea întocmirii cererilor de finantare, în vederea 
dobândirli unor flnantări externe pentru proiectele de dezvoltare ale oraşului ; 

9.întocmirea proiectelor de dezvoltare care urmează a fi flnantate din 
fonduri interne sau externe, întocmite de salariatii din subordine şi asigură 
traducerea acestora ; 

lO.efectuarea de sinteze şi analize tehnico-economice solicit ate de 
conducerea primăriei şi Consiliul local, în vederea adoptării de decizii strategice 
i n domeniile de activitate ale administratiei publice loca le ; 

ll.organizarea de întâlniri cu Investitorii şi oamenii de afaceri pen tru a le 
Identifica nevoile, oferă asistenti! i n soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă şi prezlntll acestora oportunltăti de afaceri pe plan local ; 

12. identificarea de oportunitătl pe plan local pentru încheierea de 
parteneriat public-privat conform prevederilor legale în acest domeniu ; 

13.asigurarea cre~rii şi menţinerii de relatii cu investitorii străini direcţi, 
facilitarea comunlc~rii acestora cu alte compartimente ale primăriei ; 

14.crearea şi mentinerea relaţiilor cu Importante insti tuţii de la nivel local 
sau regional, cu organizatii Internaţionale sau reprezentanţii acestora ; 

lS.asigurarea întocmirii de rapoarte de specialitate privind propunerea de 
contractare a flnanţllrllor pent ru diferite investitii ; 

16.organizarea şi monitorizarea desflişurărll activităţii de informare asupra 
procesului de integrare europeană. 

17.desfăşurarea activităţilor de documentare In domeniul integrării 
europene, cu privire la : crearea unLti climat economic şi social care să ofere 
maximum de satisfacţie şi beneficii cetllţcnilor ei, întărirea cooperări i politice, 
economice şi cul tura le cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu ţările 
candidate, precum şi consolidarea statutu lui României pe scena europeanl! şi 
internatională, în termeni de stabilltaLe şi securitate. 



18.punerea la dispozilia grupurilor ţintă, respectov elevi, O.N.G.·uri, agen1o 
economici şi instituţii publice, informaţiile solicitate in domeniul integr~rlo 
Romaniei in Uniunea European!i şi implementarea aqulsului comunitar; 

19.colaborarea cu celelalte primării care fac parte din reţeaua centrului de 
Integrare europeană din judeţul Valcea, precum şi cu serviciile specializate don 
cadrul Consiliului Judeţean Valcea, in vederea actualizl!rii permanente a 
bazelor de date în domeniul Integrări i europene. 

20.colaborarea cu Insti tuţii le de învăţământ cu privire la diseminarea 
lnfoo·maţi i lor privind integrarea europeană şi eficlentlzarea structurilor şi 
mecanismelor economiei de piaţă. 

21.răspunde de îndeplin irea obiectivelor, la nivel loca l, prevăzute i n 
proiectele aflate in derulare; 

22.aslgurarea diseminărli Informaţiilor privind procesul de integrare 
europeanl! in cadrul comunităţii locale; 

23.asigurarea realizării şi actualizării unei baze de date, la nivel local, 
ptivlnd proiectele Implementate la nivel local. 

CAP. IV ACTIVITATEA TEHNICA 

Activita tea tehnica este condusa de catre vlceprlmarul orasulu i si este 
constituita din urmatoarele structuri : 

A. Structura arhitect-sef SI Compartimentul Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului.. 
B. Compartiment Protectia Mediului si spatii verzi 
C. Compartiment Transport 

Art.24. Atributiunile pe structurile functionale din cadrul activitatii tehnice 
sunt urmatoarele : 

A . STRUCTURA ARHITECT SEF SI COMPARTIMENTUL URBANISM 
SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

l. Verifică documentaţiile depuse in vederea emiterii certificatelor de 
urbanism Ji autorizaţiilor de construire 

2. Intocmeşte documentaţlle necesare şi face propuneri autotităţil 
executive pentru eliberarea certificatelor de urbanism . 

3. Face propuneri ptimarulul pentru eliberare<~ autorizaţiilor necesare 
executării lucrărilor de constructii din sectorul particular, precum şi pentru 
autorizaţile de demolare prevl!zute de legislaţia in vigoare şi ţinerea evidenţei 
acestora, răspunzând de legalitatea documentaţii lor întocmite . 

4 .Urmăreşte respectarea arillor de protecţie a rnonuonentelor istorice şi 
sancţionează încălcarea legisla tiei în vigoare privind protejarea acestora . 

S.Ţlne evidenta cadastrală a terenurilor şi construcţi i lor din cadrul 
oraşului (terenuri libere, terenur i transmise prin acte normative, construcţii 
noi, retele tehnico-edilitare etc ) 

6.Face propuneri în legătură cu stabilirea străzilor de pe teritoriul 
administrativ. 

7 .Asigură asistenta tehnică pentru lucrătile de Interes local din satele 
arondate. 
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S.Verlficli respectarea disciplinei in construcţii pe tcntoriul localltl!tit, 
aplică potrivit legii sanc~iuni in cazurile de contaven~ii constatate şi urmăreşte 
incasarea amenzilor. 
9.Jine evidenta spaţii lor cu destinaţie de boxe, magazii, garaje şi altele. 

lO.Eiaborează Fişa localităţi i. 

ll.Participă la receptia lucrărilor executate din bugetul consiliului local şi 
la lucrărilor comisiei pentru infrumusetarea localitl!ţli . 

12.Controleazl! respectarea prevederilor autorizatiilor legale eliberate şi 
sancţioneazl! contravenţlonal abaterile de la prevederile legislaţiei in vigoare 
privind disciplina în constn.Jcţli, ţine eviden~a amenzilor şi urmăreşte incasarea 
lor. 

13.Verifică incadrarea planurilor genera le ale unor unltl!ţl economice şi 
planurilor de amplasament prezentate de teoţi, in cadrul documenta~lllor de 
urbanism şi amenajarea teritoriului . 

14.Urmlireşte realizarea măsurilor prevăzute în proiectele de urbanism 
cu privire la proteja rea mediului inconjurlitor şi imbunlitliţirea aspectului 
oraşului, participă impreunli cu celelalte organe de specialitate la acţiunile de 
prevenirea poluă rii mediului inconjurător . 

lS.Aslg ură ţinerea la zi a planurilor top-geo cu Inventarierea tehnice· 
imobiliară şi a planurilor cu reţele subterane de pe teritoriul oraşului . 

16.Urmlireşte păstrarea specificului localităţii, în domeniul arhitecturii şi 
urbanismulul şi face propuneri corespunzătoare consiliului local cu privire la 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţi i . 

17.Partlclpă in cadrul comisiei de coordonare a lucrărilor edlllta re la 
avizarea acestor l ucrări de pc teritoriul oraşului . 

18.Face propuneri in vederea avizl!rll de către consiliul local a amplas~rii 
de obiective industriale in alte zone funcţionale, urmllrlnd încadrarea lor 
armonioasă in ansambul zonei, de rezolvare cât mai economicl! a unităţilor . 

19.Verffică respectarea documentatilor pentnu realizarea unor lucrări de 
investiti i din fondurile alocate de la bugetul local sau efectuat de căLre diverşi 
agenţi economici . 

20.Rllspunde de stabil irea corecta a taxelor necesare eliberării 
certlflcatelor de urbanism şi autorizaţiilor prevăzute de lege şi de 
reactualizarea acestora. 

21.Participă la recepţia lucrărilor de investitii efectuate din fondurile 
bugetului local. 

22.Întocmeşte documenta~lile necesare închirierii sau concesionl\rll de 
terenuri şi rllspunde de incadrarea beneficiarilor acestora în suprafeţele 
atribuite. 

23.Aslgura numerotarea strazilor si pune la dispozitia compartimentului 
Protectia Mediului si spatii verzi datele necesare In vederea confecţlonaril 
numerelor stradale, a insemnelor oraşului şi a denumirii străzilor. 

24.Rllspunde de efectuarea recepţiilor la construcţiile autorizate de clltre 
autoritatea executivă în cond iţi ile stabilite de lege . 

25.Aslgurl\, prin dispoziţia primarului sau a consiliulu i local, cri teriu l cu 
privire la respectarea devlzelor in domeniul utilizării şi conservlirii domeniului 
public şi privat al statului . 

26. Ţine evidenta spaţiilor inchiriate şi concesionate şi a persoanelor 
cărora li s-a aprobat de cl!tre consiliul local sli ocupe spaţiul şi modul in care 
aceştia ach it!l. 
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27.Identifid'l şi t ine evidenţa locuinţelor insalubre care prezinta pericol 
public şi propune măsuri, după caz, de mutare, consolidare sau demolare a 
acestora . 

28 . Eiberează avizul unlc,necesar eli berării certificatelor de urbanism şi 
a utorlzaţii de construire 

30.Face propuneri pentru lucrările şi fondurile necesare administrării 
modernizării ş i întreţinerii domeniUIIui public şi serviciilor din domeniul 
gospodăriei comunale şi plătite de l a buget, precum şi pentru lucră ri le de 
i nvestiţi i ş i gospodărie comunală şi loc:ativă . 

31.asigurarea întocmirii planului urbanistic general (PUG), a planurilor 
urbanistice zonale (PUZ) şi a planurilor urbanistice de detaliu (PUD); 

32.verificarea conţi nutul ui planurilor urbanistice de detaliu Înaintate spre 
avizare şi aprobare ţinând seama de: ter itoriul d in care face parte terenul 
studiat, amplasamentul in cadrul zonei şi vecinătaţile terenului, actul de 
propr ietate şi servituţile terenului ( In cazul în care există); 

33.supunerea spre avizare Comisiei de specialitate a Consiliului local a 
planurilor urbanistice de detaliu, a planurilor zonale şi a planului urbanistic 
general; 

34.pregi'\tirea documentaţlilor necesare pentru aprobarea planurilor 
urban istice menţionate mai sus, de către Consiliul Local; 

35.asigurarea respectării prevederilor din autorizaţii şi a proiectelor de 
execuţie anexă la autorizaţi i , în cazul lucrărilor de construcţie a caselor, a 
anexelor gospodăreşti, a gardurilor împrejmuitoare acestora, de modificare 
interioară a apartamentelor, de amenajare a spaţi i lor comerciale, de pe raza 
localităţii; 

36.verificarea pe teren a stadiul ui de execuţie al lucrărilor enunţate mai 
sus şi urmăreşte respectarea prevederilor din documentaţiile şi avizele aferent e 
autorizaţi ilor eliberate, în conformitate cu prevederile d in legea nr. 50/1991; 

37.veri ficarea respectării termenelor de execu~ie a construcţiilor 
Dmplasate în zonele susmenţionate pentru care sunt emise autoriza~i i de 
construire; 

38.depistarea pe teren, pe raza localităţii a construcţii lor definitive sau 
provizorii, executate fără autoriza~ie de construire, stabileşte măsurile de 
sancţionare necesare, conform prevederilor legale şi urmărirea finallzării 
sanc~iunilor contravenţionale aplicate: 

39.verificarea amplasării construcţiilor definitive şi provizorli de tipul 
celor menţionate mai sus, în scopu l depistării dacă s-a realizat pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului şi stabileşte măsuri legale 
de sa ncţiona re pentru cele ver ificate; 

40.ver i fldl în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizările şi 
reclamaţiile privind lucrările de gospodărie comuna lă şi sistematizarea 
circulaţiei în cartierele şi satele susmenţionate; 

41.verificarea trasării construcţi ilor definitive, precum şi a amplasării 
construcţiilor provizorii, conform documentaţiilor anexă la autorizaţiile de 
construire şi încheie procese verbale de trasare (amplasare); 

42.ver l flcarea şi înregistrarea documentaţiilor tehn ice prezentate de 
beneficiari; 

43.verificarea pe teren a legalităţii documentaţiilor tehnice prezentate; 
44.colaborarea cu cornpartim entelor şi birourilor i nstituţiei privind 

avizarea actelor şi documenta~iilor tehnice prezentate pen tru autorizare; 

29 



45.întocmirea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construore, 
autorizaţiilor de demolare, autoriza tlilor pentru scoaterea temporarll din 
rolosinţă a domeniului public şi/sau privat, certificatelor de urbanism pentru 
lucră ri de primll necesitate în cazuri de avarii; 

46.întocmirea şi trimiterea centralizatoarelor cu lucrări le autorizate 
lnspectorilor de zon!l, in vederea urm~rl rll respectării documcnta ţll lor tehnice 
viza te spre neschlmbare; 

47.primlrea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor verba le 
de recepţie şi a notelor de regularlzare a taxelor la autorizaţia de construire; 

48.calcularea taxei de regularlz;~re a autoriza~le de construire şi 
intocmirea notei de regularizare privind această operaţiune; 

49.participarea la recepţia l ucrărilor autorizate; 
SO.intocmlrea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrări lor ; 
Sl.inreglstrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor eliberate (autorizaţii 

de construire, autorizaţii de demolare, certificate de urban ism, procese verbale 
de recepţie, note de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire, note de 
constatare a demoillrilor); 

52. ţjnerea situaţiei privind evidenţa lucrărilor eliberate, cu finalizarea 
acestora prin nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire ş. 
procesul verbal de recepţie; 

53.întocmlrea situaţiei cu procesele verbale de receptie eliberate la 
construcţii le finalizate şi le înaintează către biroul Taxe şi Impozite în vederea 
stabilirii impozitelor; 

54.întocmlrea situaţii lor statistice privind stadiu l fizic al lucrărilor 
autorizate pentru Direcţia de Statistică a judetului Valcea, Inspectoratul de 
Stat în construcţii Valcea; 

SS.tntocmlrea răspunsurilor la cereri şi sesizări ale unor cetătenl cu 
privire la unele aspecte de legalitate a actelor emise de către Serviciul 
Urbanism; 

56.operarea pe calculator a tuturor cererilor promite şi lnreglştrdlt:o, 
prelucrarea periodică a acestora in fu ncţie de cerintele lucr~ ri i ; 

57.pregăti rea şi prezentarea documentatiilor depuse spre analiză în 
Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.). 

SS.efectuarea verificării incadrl!rii solicitărilor din certificatele d 
urbanism in reglementările legale; 

59.verificarea preluării condiţiilor din certificatele de urbanism in 
documentaţiile prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de construire; 

60.atribulrea şi verificarea numerelor stradale; 
61.confirmarea de adresă la cererea solicitantilor - persoane fizice şi 

j urid ice; 
62.acordarea de Informaţii cu privire la documentele şi metodologia 

Impusă pentru obtinerea autorizatiilor de funcţionare şi a autorizaţiilor de 
ocupare a domeniului public; 

63.verificarea/primirea documcntaţillor in vederea obţinerii autorizaţiilor 
de funcţionare şi a autorizatiilor pentru ocuparea temporară a domeniului 
public; 

64 .îndosarierea şi ţi nerea evidenţei dosarelor lucrate; 
65.deplasarea în teren (când situaţia o cere) i n vederea anallzărll 

solicitări lor petenţllor de a desfăşura activităţi temporare pe domeniul public: 



Art.25 . Atributiile Compartimentului protectia madiului si spatii verzi sunt 
urmatoarele: 

B.COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIU LUI S I S PATII VERZI 

!. Urmăreşte respectarea de către agenţii economici cu capita l de stat 
sau privat de pe teritori ul, a măsu rilor de protej are a mediului nat ural,ambiant, 
prevenirea poluării aerului şi apelor şi propune măsuri corespunzătoare . 

2.Face propuneri prim~ rlel pentr u îmbună tăţirea dotli rll, înfrumuseţări i ş i 
utilizării domeniului public şi privat al oraşul ui. 

3 .Răspu ride de executarea lucră ri lor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, 
trotuarelor, parcurilor şi zonelor verzi, flnanţate de la buget. 

4.Asigură documentaţia pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi 
şi urmăreşte realizarea lucrlirilor . 

S.Verifică documentaţia pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi 
urmlireşte realizarea lucrărilor . 

6. Verifică documentaţia de execuţie pentru lucrl!rile de reparaţii şi 
întreţinere a străzilor şi trotuarelor. 

7.Aslgură verificarea şi decontarea lucrărilor de reparaţi i pentru străzile, 
zonele verzi, salubritate şi Iluminat public, exercitând viza de compartiment . 

S.Asigură în colaborare cu organele loca le de poliţ ie, întreţinerea reţelei 
stradale şi marcarea locurilor de parcare şi treceri de pietoni pentru 
desfăşurarea normală a transportului h ipo şi auto pe teritoriul oraşul ui . 

9.Verifică şi face propuneri consiliulu i local în vederea aprobări ! traseelor 
de circulaţie . 

lO.Urml!reşte împreuna cu organele locale de poliţie, modul cum agenţii 
economici ce deţin mijloace de transport, asigurl! întreţinerea acestora pentru 
a evita murd1lrirea arterelor de circulatie. 

ll.Răspunde de indeplinirea sarcinilor cu privi re la prevenirea înzăpezirii 
a1terelor de circulaţie şi asigura executarea m5~uri lor ~t<:~bllitc în sorcinil s<J, de 
Comandamentul de prevenire a l nu ndaţillor şi g heţurllor . 

1 2. Răspunde de asigurarea utllajelor necesare prevenirii inu ndaţillor şi 
înz~peziri lor; 

13.Urmăreşte respectarea actelo r cu caracter normativ în probleme de 
gospodărie comunală şi locatlvă, emise de organele care au asemenea 
competiţii, aplică potrivit legii, sancţiuni in cazurile de contravenţii constatate şi 
urmăreşte încasarea amenzilor. 

l4.Participă la receptfa lucrl!rilor şi acţiunilor de Investitii al cărui 
beneficiar direct este consiliul local . 

lS.Efectuează studii şi face propuneri pe care le supune aprobări! 
prlm~ rlei pentru dot1lrile de bunuri de u tili tate public~. 

1 6 . Urmăreşte modul de gospodărie, reparat ii şi întreţinere executate de 
Pr lma,·la Oraş Brezoi la fondul de locu inţe proprietate a oraşu lui . 

1 7. Execută d ispoziţi i le prlmarulu i cu privire la reparaţi a fondului locativ 
proprletilte a oraşul ui . 

lS .Cercetea ză sesizările, cererile şi reclamaţiile in probleme de spaţiu 
locativ şi face propuneri de solutionare Consiliului Local. 

19.Sprijin1l asociaţiile de proprietari şi locatari pe llnlca gospodărlril şi 
infrumuseţl!rii oraşului şi pentru buna gospodărie, intretinere şi administrare a 
fondului locat iv. 
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/O. Răspunde de respectarea normelor de stingere a incendiilor la nivelul 
Consiliului Loca l al oraşului Brezoi . 

2l.R~spunde de asigurarea materia lelor necesare gospodăririi şi 
întreţinerii imobilelor aflate în administrarea Primăriei . 

22.Urml!reşte îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către salariaţii 
incadrati în activitatea de gospodărie comunal~! şi respectarea de cl!tre aceşti 
a normelor de protecţia muncii . 

23.Aslgură inventarierea resurselor turistice care rac parte din domeniul 
public sau privat al oraşului. 

24 . Eiaborează propuneri de dezvoltare a turismului. 
2S . Înlocmeşte împreună cu vicepr lmllrul programul acţiunilor şi 

lucrărilor ae Interes local ce urmează a fi rea lizate de d!tre persoanele apte de 
muncă, beneflclare de aj utor social conform Legii nr .416/ 2001. 

26.R!Ispunde de repartizarea pe acţiuni şi lucrări a acestor persoane, 
supravegherea indeplinirii sarcin ilor primite şi respectarea normelor de 
protectia muncii a beneficiarilor de ajutor social. 

27.Rl:lspunde de supravegherea contravenlentllor ca re prestează muncl:l 
in folosul comunitllţii confom O.G. NR.SS/2002. 

28. Asigura confecţionarea si montarea numerelor stradale, a i nsemne101 
oraşului şi a denumiri! străzilor. 

29. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege, HCL ori dispuse de 
primar, viceprimar sau secretar. 

Activitatea fochistului 

!.Verific~ i nstalaţia termicll la Intrarea şi Ieşirea din tură, dacă are apă la 
nivel corcspunzător,face alimentarea cu apă a cazanelor, aeriseşte instalaţia şi 
cazanele. 

2.Cu r~ţll cazanele de zgu ră. 

3.Încarcă automat combustibilul lichid. 
4.Urml!reştc manometrele pentru a nu exista pierderi de apă. 
S.Urm~ reşte ca temperatura în cazane sl! fie constantă. 
6.Să poarte echipamentul de protectie corespunz~tor in t impul 

serviciului. 
7. 5~ nu depoziteze în centrala t ermlcl! materiale uşor inflamabile, Iar in 

caz de Incendiu fochistul trebuie să ştie să folosească insctinctoarele. 
S.Urmăreşte echiparea corespunzl!toare a plc11etului P.S.I. 
9.Interzlce accesul persoanelor străine în Incinta centralei termice. 

Activitatea electromecanicului 

I.Verlflcarea preventivă a instalaţiilor de radloflcare din sector, repararea 
defecţiunilor constatate, luc~ri ce se fac de dou~ ori lunar, la fiecare instalaţie 
de radloficare. 

2.Înloculrea lzolatorllor spa rţi sau fisuraţl, refixarea lor. 
3.Înlocuirea travcrsclor şi suporţilor rupţi. 
4.Consolldarea sau înlocuirea stâlpilor loviţi sau rupţi accidental din 

reţeaua propr ie. 
S.Rei nllnderea lirelor şi aducerea lor la sllgeata normală. 
6.Înll!turarea corpurilor străine de pe clrcull e sau sup01ţi. 
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7.Tllierea crengi lor apropiate de fire. 
S.inlăturarea deranjamentelor. 
9.Să execute verificl!ri preventive periodice în scopul preântâmpinării 

apariţiei de deranjamente. 
IO.Lucrează ori de câte ori este nevoie in şi după orele de program, in zi 

de lucru sau de să rbătoare, pentru stabilirea şi restabilirea de deranjamente 
conform sarcinilor primite de la şeful ierarhic sau conducătorul unităţii. 

ll.Răspunde material şi financiar de inventaru l de scule şi piese de 
schimb, echipament de proteqie, de lucru, precum şi de buna funcţionare a 
instaiaţlilor din sect orul de activitate . 

1 2.Răspunde de depistarea şi În lăturarea instaiaţiilor şi dispozitivelor de 
radloficare montate ilegal. 

13.Răspunde de prevenirea şi producerea, c:lt şi înlăturarea 
deranjamentelor. 

14.Răspunde de prevenire şi înlăturarea neglijenţelor privind producerea 
<ICCidentelor de muncă . 

IS.Încasează taxele de abonament şi instalaţii de radioficare şi depune 
zilnic sumele încasate pe bază de borderou la casieria Primăriei. 

16.Sumele încasate se vor depune la casieria Primăriei oraş 8rezoi zilnic 
pe bază de borderou şi va prezenta compartimentului contabili tate chitanţierele 
cu regim special pentru verificarea legal ită ţii operaţiunilor efectuate . 

17.Respectă regulamentul opera~iunilor de casă . 
18.Verifică toate Instalaţiile electrice, consumatorii de energie electrică 

din Primărie, luând măsuri Imediate pentru remedierea deficienţelor 
constatate . 

19.Participă în calitate de reprezentant al Primăriei la citirea contoarelor 
de la sediul unită~il şi posturile de transformare de la ilumlnatul stradal din 
oraş şi satele apa~inătoare oraşului Brezoi. 

20.Îndeplineşte orice alte sarcini date de către primar, viceprimar şi 
compartimentului contabilitate. 

Activitatea îngrij itorului 

l.Asigură efectuarea cu r~ţenle în birourile din cl~dlrea Pri măriei . 
2.Gestionează şi răspunde de bunurile i ncredlntate pe baza de inventar. 
3.Răspunde de bunurile aflate in incinta Primlirielpe pe prioada cât se 

aflll în serviciu, predă serviciul paznicului Primllriei. 
4.Răspunde de respectarea normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor legate de folosirea surselor de incălzire . 
S.Asigură mobilizarea persoanelor dispuse de dltre primar sau secretar. 
6.Verifică şi răspunde de încuierea birourilor după terminarea curăţeniei 

şi actlvitătii serviciilor publice ale Primă riei Brezoi. 
7. Răspunde de menţinerea cură ţeniei gazetei şi a fişlerului stradal al 

Primli riei. 
S.Solicită contabllulul sau, după caz, gestlonarului procurarea 

materialelor necesare desfăşurl!rll activităţii sale. 
9.Îndepllneşte alte atribuţii prevl:lzute de lege, de dispoziţia primarului , 

viceprimarului sau secretarului. 

Activitatea de paza 



1. Asigura paza sediului in care functioneaza autoritati le administratiei 
publice locale ale orasului Brezol. 

2. La preluarea postului verifica modul in care sunt sigilate, Incuiate 
birourile, incaperile si magaziile din corpul de anexa al Primariei, precum si 
existenta elementelor de mobilier, a tablourllor si a altor bunuri aflate In sediul 
Primarieî; 

3. Verifica periodic pe intreaga durata a serviciului daca acestea se regasesc 
in situatia in care au fost la preluarea serviciului. 

4. Raspunde penal, administrativ sljsau material, dupa caz, de paza tuturor 
bunurilor aflate in sediul Primariei, afisier, casierie, bancomat cat si de bunurile 
si amenajarile existente in exteriorul constructiei sediului, in Imediata 
vecinatatea, stabilite in mod detaliat, prin fisa postului. 

S. Interzice patrunderea in oricaror persoane straine In sediul Primariei, 
dupa preluarea serviciu lui fara aprobarea Primarului, VIceprimarului ori 
secretarului orasului. 

6. Asigura alarmarea in cazul unor situatii de urgenta, incendiu, calamitati 
natura le, ori alte asemenea, lnstiintand Institutiile competente si, In mod 
operativ si priori tar primarul si viceprimarul, iar In lipsa acestora pe sefi: 
compartimentelor de specialitate si pe secretarul orasului. 

7. Pentru alte situatii de acest gen in care bunurile care fac obiectul pazei 
ori persoana paznicului sunt puse in pericol, prin savarslrea unor fapte penale, 
anunta deindata organele locale de po li t ie. 

8. Intocmeste zilnic proces verbal in care consemneaza situatia existenta la 
preluarea si predarea postului cu mentionarea evenimentelor care au avut loc 
In timpul serviciului. 

9. Raspunde prompt la telefon si se conformeaza notelor telefonice 
comunicate de catre institutiile competente, potrivit detalierii d in fisa postului. 

lO.Indepllneste si alte atributiuni, in conditiile legii, prevazute in actele 
nomnative sau dispuse de catre primar. 

Activitatea spatii verzi si sa lubrizare strada la 

l.Asigurll plantarea spatiilor şi zonelor verzi cu arbuşti şi florilor. 
2.Asigurl! săpatul şi întreţinerea spaţi i lor şi zonelor verzi. 
3.Asigurl! menţ,lnerea curăţeniei în jurul spaţii lor şi zonelor verzi. 
4.Partlclpl§ la menţinerea curăţeniei pe strlizl şi trotuare . 
S.Aslgurll mentinerea curllţeniei în jurul spaţiilor şi zonelor verzi din jurul 

Monumentulul Eroilor. 
6.Se preocupă de producerea materialului semlncer necesar plant~rli. 
7.Mundtorii de la activitatea salubritate vor asigura mentinerea 

cur~tenlei în piaţa agroalimentarll. 
S.Asigurll ducerea la îndeplinire a altor atribuţii stabilite de lege, date de 

primar sau viceprimar. 
9.Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normatlve,sarclni date 

de plimar,viceprimar sau secretar. 

PIATA AGROAUMENTARA 
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Piata agroalimentarll asigură cadrul de desfăşurare a activităţi lor 
comerciale şi serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, 
de protejare a vietii, sănătăţii , securi tăţii şi intereselor economice ale 
consumatorilor, precum şi a mediului. 

Atribuţiile Pieţei agroalimentare stabilite in baza HG nr .348/18.03.2004, 
modifica ta si completata, sunt urmatoarele: 

1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si il supune spre 
avizare autoritatilor publice locale; 

2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant, 
conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor comercianti; 

3. verifica daca utilizatorii pietei au aflsate numele si sediul social ; 
4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de 

functionare, precum si tarifele practica te in piata; 
5. sprijina organele de control autorizate ; 
6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor 

de vanzare existente In sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite 
de acestia; 

7. stabileste tari fele pentru serviciile presta te si asigura afisarea acestora; 
8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea 

acestora producatorilor agricoli si comercianti lor produselor de uz gospodaresc 
in ordinea solicitarilor ; 

9. controleaza daca mijloacele de m asurare proprietatea util izator ilor pietei 
sunt verificate d in punct de vedere m etrologlc si interzice folosirea celor care 
nu corespund prevederilor legale in domeniu; 

10. asigura veri ficarea periodica, din punct de vedere metrologic, a 
cantarelor pe ca re le ofera spre inchiriat utilizator ilor pietei; 

11. asigura un numar de cantare in stare de funct ionare egal cu cel al 
locurilor de vanzare din pia ta destinate comercializarii de catre producatorii 
agr icoli a legumelor , fructelor, cerealelor si semintelor; 

12. azigura gratuit cantare de cont rol pentru verific<~reil de CJtrc 
cumparatori a corectitudinii canta ririlor; 

13. asigura salubr izarea pietei zilnic si ori de eate ori este necesar; 
14. asigura, in mod gratu it, functionarea unor canta re tip balanta sau 

bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cantar ire, necesare 
marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pietei; 

15. Instit utii le cu atributii de control, competente conform legislatiei in 
vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor si obliga tii lor utili~atorilor pietei, 
asa cum sunt prevazu te in regulamentul-cadru. 

16. Indeplineste si alte atributii prevăzute de actele normative,sarcini date 
de primar, viceprimar sau secretar. 

C. Compartimentul Transport 

t .creeo7.a un sistem relational cu operator i de transport, calatorii, alte 
institutii ale statului; 

2.asigura tiparirea, d ifuzarea, controlul, gestiunea si distributia 
legitimatlllor de ca latorie; 

3.întocmeste documentatiile solicita te de către consiliul loca l; 
4 .stabi leşte reteaua de trasee de transport public local de calatori, 

precum si programele de circulatie pentru fiecare traseu; 



S.stabileste strategia de dezvoltare a serviciului de transPQrl public local 
de calatori in concordanta cu strategia si directiile de dezvoltare ale 
transportului judetean, preconizate de Consiliul judetean; 

6.stabileste modul de formare a tarifelor si modul de respectare a 
acestora; 

?.urmareste modul de subventlonare a transportului si a categorlllor de 
ca latori care pot beneficia de aceste subventii sau de gratuitătl; 

B.asigură cerintele de deplasare a cetătenilor în interiorul localitatii, în functh 
de cererea de transport şi de capacitat ea disponibilă; 

!).coordonează cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transPQr 
public de persoane prin curse regulate de interes local şi pentru corelarea acestui. 
cu serviciile de transport public extralocal de persoane. 

lO.colaborează cu Instituţi i le abilit ate prin lege pentru realizarea serviciului d 
transport rutier public de persoane la n ivelul orasului. 

ll.întocmeşte programe de infiintare, reabil itare, extindere şi modernizare 
sistemelor de transport public local, în condiţi i le legii ; 

12.urrnăreşte realizarea programelor de Investiti i cuprinse în bugetele anual 
pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părtl saoo 
Intregului sistem de transPQrt public local; 

13.pe baza consultări! autoritătllor locale interesate, face propuneri privin 
asocierea intercomunitară în conditiile legii, In vederea realizări i unor investitii d 
Interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edllltare aferente sistemului d 
transport public local, precum şi administrări i acestuia; 

14.face propuneri pentru aprobarea resurselor bugetare în vederea sustlner 
totale sau partia le a costur ilor de transport public de persoane pentru unei 
categorii sodale defavorizate, stabilite prin hotllrârl ale Consiliului local Brezol, o 
prin lege. 

lS.verifică şi controlează permanent modul de realizare a serviciului de transpo 
public local. 

Cap. V. Activitatea de protectie civila si de gestionare a situaţiilor de 
urgentă, 

Activitatea de protectie civila si de gestionare a situaţiilor de urgent" 
este condusa de catre primarul orasului si este constituita din urmatoarele 
structuri : 

A. Compartimentul protectia civila. 
B. Compartimentul pentru situatii de urgenta, 

Art.25. Atrlbutlunile pe structurile functionale din cadru l activitatii 
protectie civila si de gestionare a situatiilor de urgentă sunt urmatoarele : 

A. Compartimentul Protecţ.ia civilă 

!.asigurarea prevenirii populatiei asupra atacurilor inamicului din aer, 
sau dezastrelor, precum şi a protectiei populaţiei împotriva efectelor 
armelor de nimicire In masa şi convenţionale sau dezastrelor, conform Legii 
nr. 481/2004, republicata, modificata si completata; 

2. urmărirea asig urării protectiei bunurilor materiale şi a valorilor 
culturale; 



3.parliciparea la acţiuni de limitare şi de inlătur<~re a urmărilor atacurilor 
inamicului sau dczastrelor, conform Legii nr. 481/2004, republicata, 
modificata si completata; 

4.1nformarea oportună a comandamentului protecţiei civile, 
inspectoratului protectiei dvlle judeţean despre deplişlrea valorilor permise 
ale calităţilor factorilor de mediu şi producerea unor dezastre, precum şi 
Intrarea in localitatea Brezoi, tranzitarea sau depozitarea in localîtate, a 
unor substanţe toxice sau radioactive, 

S.stabilirea de metode şi procedee specifice de protecţie civilă a 
populaţiei din localitatea Brezoi {specific şi adaptabile localităţii noastre); 

6.asigurarea realizării pe baza planurilor întocmite În timp de pace, a 
mijloacelor necesare şi a m!îsurilor pentru inştllnţarea, alarma rea, protecţia 
şi pregătirea organelor de conducere, angajaţilor, populaţiei, precum şi 
protecţia colectivităţilor de animale şi a bunurilor materiale, potrivit 
normelor stabilite de comandamentul protecţiei civile; 

7 .stabilirea posibilităţilor de utilizare pentru ad!ipostlre, prin folosirea 
galeriilor, fundaţiilor, a altor construcţii subterane specifice activităţilor 
proprii d in localitatea Brezoi, precum şi a proprietăţilor naturale ale 
terenurilor şi întocmeşte documentele tehnice pentru amenajarea acestora, 
ca spaţii de adăpostire pentru protecţie civilă in timp de război sau de 
dezastre; 

S.organizarea şi asigurarea evacuării popu laţiei, angajaţilor, 
colectivltilţilor de animale şi a unor bunuri materiale in situatii speciale in 
conformitate cu prevederile planurilor întocmite in acest scop şi în raport cu 
situatia creată; 

9.executarea, pe baza tematicii stabilite cu acordul Inspectoratului de 
prntPtţiP rlvill! jud~ţ~an, de studii, cercetări ştiinţifice, documentaţii de 
fabricatie, proiecte şi experimentllri, în scopul imbuniltătirii şi perfecţionării 
măsurilor şi mijloacelor de protecţie civilă; 

lO.prezentarea de propuneri cu privire la clasificarea agenţilor economici, 
de pe raza localităţii noastre, pe baza criterii lor stabilite de comandamentul 
protecţiei civile; 

ll.asigurarea mij loacelor materiale şi financiare necesare construirii, 
amenajărll, modernizării şi întreţinerii punctelor de comandă, adăposturilor, 
sistemelor de înştiinţare şi alarmare, a mijloacelor de protecţie şi 

Intervenţie, procesului de pregătire, precum şi celelalte măsuri de protecţie 
civill! proprii şi ale unităţilor din subordine de pe raza localităţii noastre, in 
raport cu bugetul alocat strict de protecţie dvllli ca parte integrantă din 
bugetul local; 

12.studierea modulul de folosire şi de adaptare a unor mijloace tehnice şi 
utilaje pentru nevoile de protecţie civilă; 

13.asigurarea inzestr~ 1·1 1 cu tehnică şi materiale a formaţiuni lor de 
protecţie civil~ potrivit normelor e laborate de comandamentul protecţiei 
civile şi in raport sau raportat la bugetu l acordat protecţiei civile din bugetul 
local; 

14.organizarea şi asigurarea depozitării, conservării, întreţinerii şi 
evidentei mijloacelor tehnice şi a materialelor destinate protecţiei civile; 

IS.asigurarea materialelor didactice şi spaţiile necesare pregătirii pentru 
protecţie civilă, în funcţie de fondurile băneşti acordate protecţiei dvile; 
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16.asigurarea apli~ril m~surilor de mascare, precum şi de camuflare a 
surselor luminoase şi calorlce, in funcţie de fondurile aplicate protecţiei 
dvile; 

17 .asigurarea perlodicl! prin intermediul presei scrise şi a mijloacelor 
audiovizuale locale, instruirea cu noţiuni elementare a cet~ţenilor, asupra 
principalelor măsuri pe care aceştia trebuie să le la in caz de dezastru; 

18.constituirea ln domeniul apărării, in caz de dezastre, de comisii de 
ap~ rare impotriva dezastrelor, potrivit legii; 

19 . urmărirea şi verifica rea executări i construcţiilor ce au fost avizate de 
~tre I nspectoratul protecţiei civile judeţean, ca adăpost de protecţie civilă; 

20.intocmirea situaţiilor solicitate de C.~1 ), privind evidenţa militară; 
21.reactualizarea anual~ sau ori de câte ori este nevoie, a situaţii lor şi 

lucrărilor solicitate de C.M.J. 
22.controlarea acţiunilor de supraveghere radioactivă şi chimică a 

mediului şi realizarea mllsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor 
materiale; 

23.executarea misiunilor ce revin autoritl!ţillor administraţiei publice 
locale privind dirijarea şi coordonarea actlvităţiilor la pace şi razboi pe linie 
de specialitate. 

24.întocmirea si prezentarea spre aprobare primarului a documentelor 
operative şi de conducere privind: planul de Protectie Civilă, planul de 
dlspersare-evacuare, planul de protecţie şi intervenţie la dezastre; 

2S.Indrumarea acţiunii de actualizare a documentelor operative de către 
Instituţiile publice, Intreprinderi şi agenţi economici de pe raza oraşului, 
verificând aplicabilitatea acestuia, pe timpul controalelor antrenamentelor, 
aplicaţiilor practice şi exerciţiilor de protecţie dvllă; 

26.dirijarea, controlarea şi indrumarea acţiunii de pregătire pe linie de 
protecţie civilă in şcoli generale şi licee precum şi in instituţi i le de 
lnvăţământ superior, indiferent de forma de proprietate; 

27.studierea masurilor privind asiyu r<ued func~ionaf·i i reţelelor de 
alimentare cu energie electrică, apă şi gaze a loca lltl!ţli în caz de dezastre 
sau la razboi; 

28.urmărirea permanenti\ pentru menţinerea in stare de operativitate a 
mijloacelor tehnice pentru alarmarea populaţiei la dezastre; 

29.intocmeşte situaţia centralizatoare privind organizarea şi inzestrarea 
de protecţie dvilă a oraşului, a Inspectoratului, a punctului de comandă, a 
adăposturilor, sistemelor de transmisiune - alarmare, a mijloacelor de 
protecţie N.B.C. (in caz de razboi, nucleara, biologica si chimica); 

30.Indeplineşte sarcinile ce revin Prim~riel cu privire la evidenţa 

rezerviştiilor, mobilizare la locul de muncă, incadrarea, în zestrarea şi 
pregă tirea formaţiunilor de protecţie pe teri toriul oraşulu i. 

31.0rganizeaz11 şi coordonează aplicarea în oraş a măsu rilor de protecţie 
civilă. 

32. Coordonează acţiunile formaţiunilor de protecţie civilă a populaţiei 
pentru participarea la limitarea şi Înlăturarea urmăririlor atacurilor din aer, 
la prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor . 

33.Întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele operative şi de 
conducere a activităţilor de protecţie civilă . 

34.0rganizează înştiinţarea şi alarmarea teritoriului . 



35. Asigură amenajarea. înzestrarea şi funcţionarea lucrărilor speciale de 
protecţie civilă. 

36. Stabileşte şi asigurli realizarea mllsurilor referitoare la organizarea 
observării şi cercetllni de protecţie civilă . 

3 7. Ţine evidenţa şi controleazl! întreţinerea, conservarea şi modul de 
folosire in timp de pace a fondului de adăposti re . 

38. Studiază şi propune imbun~tăţirea organizlirll activi~ ţii de protecţie 
civilă . 

39. Participă la desfăşurarea ant renamcntelor şi apllcaţlllor de înşti inţare 
40.Studlazll şi prezlntl! propuneri pen tru prevederea planurilor de 

aprovizionare cu materiale şi in planurile financiare, a nevoilor pentru 
protecţia civilă. 

41.In realizarea atribuţllor ce·i revin "Inspectorul de protecţie civilă" 

colaborează cu toate compartimentele, servidlle şi birourile Primăriei, 
precum şi cu organele de pompieri, poliţie şi alte fonmaţiuni de apărare din 
cadrul oraşului. 

42.Răspunde de intocmirea planurilor de api!rare şi a celorlalte 
documentaţii referitoare la protecţie civilă, prevenirea şi stingerea 
Incendiilor, dezastre, inund~ţll şi Îngheţuri. 

43. Tine la zi fişele de protecţia muncii pentru salariaţii Primăriei, 
împreună cu viceprimarul, care asigura instruirea acestora. 

44.Îndepli neşte şi alte sarcini prevăzute de lege, de ordinele şi dispoziţiile 
eşaloanelor superioare, de H.C.L. şi de dlspoziţllle primarului . 

8. Compartimentu l pentru situatii de urgenta, 

!.efectuarea instruiril de specia litate a personalului compartimentului în 
baza Programului lunar de preg~tire profesionall! pe teme şi exerdtil, 
urml!rindu·se executarea lui intocmai conform lematicil, cu executarea 
totodată şi a instruirii mctodicc Ol şefilor formaţiilor de l nterven~ie; 

2.organizarea activi tăţii de prevenire şi stingere a Incendiilor, şi de 
protecţ.le civilă, scop pentru ca re as igu ră desfăşura rea actlvită~ilor prevăzute 
de lege; 

3. constituirea grupelor de voluntari în cartierele şi satele din oraşul 

Brezoi, cu men~inerea penmanentă a legăturii cu personalul voluntar din 
cadrul acestora; ia măsuri de inlocuire a unor persoane in cazul apariţiei 
unei astfel de necesităţi; 

4.întocmirea contractelor de voluntariat cu fiecare persoană din cadrul 
grupelor de voluntari constituite, şi le supune aprobl!rli conform prevederilor 
legale; 

S. pregătirea personalului care execută activitatea de prevenire la 
obiectivele locale şi gospod~rllle cetăţeneşti ; 

6.controlarea personalului privind modul de respectare a normelor PSI şi 
de dotare şi ac~ionarea pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări; 

7.desfăşura rea activitl!\iiOr Instructiv-educative in rândul cetăţenilor, 
precum şi in cadrul grupelor de voluntari constituite; 

S.partldparea la realizarea instructajului introductiv general al 
personalului ce se încadrează in muncll şi asigură indrumarea şefiilor 
formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncll; 



9.efectuarea de propuneri cu privire la incadrarea cu personal voluntar a 
serviciului, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege; 

lO.organizarea intervenţiei serviciului formaţiei de i ntervenţie, salvare şi 
prim ajutor, pentru slingerca incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale 
calamit~ţllor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea 
primului ajutor persoanelor, in care scop: 

ll.întocmirea cu sprijinul specialiştilor, a documentele de organizare, 
desfăşurare şi conducere a activitl!ţil Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă(SVSU); 

12.organizarea zilnic~ a intervenţiei formaţiei pe ture de serviciu şi 
urmăreşte încadrarea completă a grupelor de voluntari; 

13.pregllt lrea personalului form atiei pentru intervenţie prin executarea 
de exerciţii şi aplicatii pe timp de zi şi noapte, atât cu forţele şi mijloacele 
proprii, cât şi în cooperare cu alte servidl; 

14.controlarea şi luarea măsurilor adecvate pentru ca toate maşinile, 
utilajele, accesorlile, echipamentul de protecţie şi instalaţiile de alarmare şi 
de stingere să fie în permanentă stare de utilizare; 

lS.organlzarea alarmărll, în caz de Incendiu ori explozii, a Serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă vecine cu care este stabilit, 
cooperarea; 

16.acţlonarea promptă a formatiei de voluntari in acţiunile de intervenţie 
pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi 
catastrofelor; 

17.aslgurarea permanenţei la sediu l serviciului a şoferilor în cazul dotllrll 
localităţii cu maşini; 

18.aslgură respectarea întocmai a programului zilnic de către personalul 
angajat, controlează în acest scop activitatea serviciului în zilele de repaus 
şi de sărbători legale, precum şi în cursul sliptămânii, in afara programului 
de lucru; 

19.întretlnerea şi actualizarea doLUmentelor operative ale serviciului, 
asigură păstrarea şi mentinerea corespunzătoare a bunurilor d in înzestrarea 
acestuia şi a sediulu i; 

20.aslgurarea de Informări periodice a Primarului privind stadiul 
activitl!ţilor desfăşurate în cadru l Serviciului voluntar pentru situaţii d 
urgenţă, prezintarea de situatii cu privire la rezultatele obţinute comparativ 
cu obiectivele stabilite, aducerea la cunoştinţă acestuia a planlticlirii 
act iunilor şi activităţilor pe care le va desfăşura în perioadele de timp 
următoare; 

21. Indeplineste si alte atributii prevllzute de actele normative,sarcini 
date de primar, viceprimar SliU secretar. 

Cap. VI. ACTIVITATEA CULTURALA 

Art.26. Activi tatea culturala este condusa de catre primarul orasului si 
are ca structura functionala Compartimentul Evenimente, Cultura si Sport cu 
urmatoarele alrlbutiun i: 

Compartimentu l Evenimente, Cultura si Sport 
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!.În raport de bugetul alocat de primăne1, respectiv serviciul contabilitate 
precum şi din partea Mmlsterulul Culturii, se va avea in vedere achiziţionarea 
de carte şi periodice (şi cu contribuţia dad! este posibil a sponsorilor); 

2.Bibliotecarul trebuie sli consulte intelectualii din localitate in vederea 
completlhii fondului de carte. 

3.1nventariază, ştampllează, corectează , clasificl! toate publicaţiile ce rac 
obiectul unitătilor de bibliotecă . 

4.intocmeşte fişele şi le ordonează fn cataloagelc alfabetic şi sistematic. 
S.Întomeşte planul de m~suri t~emestrial, anual şi programul ac~iuni lor 

cu cititorii . 
6.Aşează fondul de carte în rafturi conform CZU, strict a lfabetic. 
?.Răspunde şi îndrum~ activitatea bibliotecilor (mobile ), filiale, unde 

este cazul, Incluzând activitatea acestora in caietul de evidenţă . 
a. Recuperează cărţile de la cititorii restanţierl. 
9.Verifică fondul de carte din punct de vedere moral şi întocmeşte actele 

respective . 
lO.Partldpl! la chemlirile lni\late de Biblioteca Judeţeanl! şi ia parte activll 

la dezbaterile organizate . 
ll .. Răspunde de inventa ru l d in dotare. 
l2.Supraveghează localul unde func~ionează biblioteca şi răspunde din 

punct de vedere P .s. 1. 
13.Se pregăteşte continuu, prin studiu individual şi prin partlclpările la 

preg~tlrea profesională organizate pe plan judeţean şi central. 
14.Îşi insuşeşte legislaţia referitoare la bibiotecă. 
lS.Îndrumă dtitorii la raftul liber. 
16.Realizează planşele cu date selective despre localitate, cu caracter 

istoric şi socio-cultural. 
17. Popularizeaza la nivelul localitatii diversele evenimente cu caracter 

culrura l si sportiv. 
18. Compartimentu l asigura administrarea salii de sport si a bazelor 

sportive din locali tat e. 

Cap. VII . ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN 

Activita tea de audit intern este condusa de catre primarul orasului si este 
constituita din compartimentul audit in tern. 

Art.27. Atributiunlle pe structurile functionale din cadrul activitatii 
protectie civila si de gestionare a situatiilor de urgentli sunt urmatoarei 

Compartimentul de audit intern 

Art.26. În subordinea di rectă a primarului funcţionează compartimentul 
de audlt public intern . 

Auditul Intern se exercită asupra tuturor actlvltătllor desfăşu rate de 
prlm~rie, Inclusiv asupra activi tăţi i institutiilor subordonate. 

Art.27. Atribuţiile compartimentului, stabilite in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 672/2002, republicata, cu modificarile si complatarile 
ulterioare, sunt urmatoarele: 

1) elaborează norme metodologice specifice Primariei Oras Brezoi, cu avizul 
D.G.F.P. Valcea; 
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2) elaborează proiectul planului multlanual de audot public intern pe o 
perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public 
intern; 

3) efectuează activităţi de audlt public Intern pentru a evalua dacă sistemele 
de management financiar şi control ale Primariei Oras Brezol sunt transparente 
şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economlcitate, eficlenlă 
şi eficacitate; 

4) In formează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de ~tre 

condud'itorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 
5) raportează periodic asupra constat~rilor, conciuziilor şi recomandărllor 

rezultate din activităţile sa le de audit; 
6) elaborează raportu l anua l al acti vităţii de aud it public Intern; 
7) în cazul identifi~rll unor iregularităţl sau posibile prejudicii, raportează 

imediat conducătorului entitllţii publice şi structurii de control intern abilitate; 
8) verific:! respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind 

conduita eticl! în cadrul compartiment elor de audit intern din entităţile publice 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate in iţia măsurile 

corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţi! publice în cauză. 
9) Compartimentul de aud it public ;ntern auditează, cel puţin o dată la 3 

ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 
a) actlvi~tile financiare sau cu implicaţii finandare desfăşurate de 

entitatea publică din momentul constit uirii angajamentelor p3nă la utilizarea 
Fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din 
finanţare externă ; 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, Inclusiv din 
fondurile comunitare; 

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, 
concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea s~u închirierea de bunuri d in domeniul public al statului 
ori al unltătilor administra tiv- teri toriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi 
stabilire a titlurilor de creantl\, precum şi a facil it~ţilor acordate la incasarea 
acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi control, precum şi r iscurile asociate unor 

astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 

10) Indeplineste si alte atributii prevazute de lege, de hotarari ale consiliului 
local si sarcini date de primar. 

Cap. VIII 
RROM ILOR. 

ACTIVITATEA DE CONSILIERE PE PROBLEMELE 

Activitatea de conslllere pe problemele rromilor este condusa de catre 
primarul orasului si este Indeplinita din compartimentul pentru problemele 
rromilor. 
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Art.28.Atributiunlle compartimentului pentru problemele rromllor 
sunt urmatoarele: 

Compartimentul pentru problemele rromilor. 

!.Acordă consultant3 reprezentantilor organizatiilor de romi şi 
persoanelor rome de pe raza localitatii in conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.430/2001 privind îmbunătăţirea situaţiei acestei etnii; 

2 .Pa rtlclpă la şedi nţele Grupului mixt de lucru In calitate de membru 
pentru Implementarea Strategiei Guvernului de Îmbunătăţi re a situaţiei 

romilor; 
3.Eiaborează şi i mplementează proiecte şi programe cu finanţare i nternă 

sau Internaţională menite să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei etniei rome; 
Propune conducerii Consiliului Local Brezoi măsuri de prevenire a situaţiei de 
marginalizare şi excludere socială a etniei rome; 

4.Contribuie la Implementarea Strategiei Guvernului privind 
imbunătătlrea situaţiei romllor (prin identificarea şi soluţionarea problemelor 
comunităj;ii); 

S. lntocmeşte şi actualizează în permanenţă baza de date refer itoare la 
minoritatea romă, în legătură cu starea socia lă, culturală, educaţiona lă şi a 
meserlllor practicate de etnicii romi; 

6. analizează situaţia soclo·economică a familiilor de romi şi face propuneri în 
functie de specificul fledlrul caz în part e; 

7 .sprijină populaţia de romi lipsită de mijloacele de subzistenţă pentru 
obţinerea de ajutoare materiale şi financiare, in condiţiile prevăzute de lege; 

S.sprijină romii lipsiţi de mijloace de subzistenţă In obţinerea documentelor de 
Identitate şi de stare civil~; 

9.participă la organizarea intâlnirilor lunare ale conduceri primariei cu liderii 
comunităţilor de romi în vederea identifrcării şi rezolvării problemelor cu care se 
confrunt,!! aceştia; 

lO.participă la întocmirea graficulu i de alocare gradua lă cetăţenilor de etnie 
rom11 care au dreptul la alocatle pentru copii, pensii, ajutoare sociale, indemnlzatll 
de naştere, pensii pentru handicap, ajutor de şomaj etc., după obtinerea actelor de 
identitate; 

ll.colaborează cu toate lnstituţi ile abilitate de lege in vederea identificărll 
persoanelor de etnie romă care necesită protecţie şi asistenţă socială şi propune 
m5surf concrete in funcţie de situaţiile sociale sau medicale pe care le prezintl! pe 
fiecare caz în parte. 

CAP.IX. CABINETU L PRIMARULUI 

Atri buţiile consilierilor personali ai Primarului oraşu lui Brezoi sunt: 
l.monitorizează modul de implementare a acti vităţi lor, de atingere a 

obiectivelor proiectelor cuprinse In Planul strategic de dezvoltare economică; 
2.solicită infomnaţll de la compartimentul Proiecte si Integrare Europeana 

privind proiectele de dezvoltare locală elaborate, stadiul de aplicare al 
acestora, sursele finanţare, etapele parcurse şi întocmeşte rapoarte cu privire 
la acestea pe care le înaintează primarului, trimestrial sau ori de câte ori se 
consideră necesar; 



3.participă la toote intâlnirile cu parteneri intern• sau externi organizate 
de Compartimentul Proiecte si Integrare Europeana care au ca obiect 
dezvoltarea locală; 

4.participă la intâlnlrile organizate de conducerea Primăriei sau de 
compartimentul Proiecte si Integrare Europeana cu investitorii şi oamenii de 
afaceri, întocmeşte rapoorte cu privire la propunerile făcute, expune 
propunerile proprii asupra obiectivelor analizate; 

S.colaborează cu compartimentele din cadrul Prlm~rici: Urbanism, 
Investiţii, Buget-contabilitate, în vederea elaborarii punctelor de vedere asupra 
necesll~\11 costurilor şi viabllltătl i proiectelor din planu l de dezvoltare locală; 

6.sollcită informe~tli scrise cu privire la orice proiect aflat în derulare de la 
orice compartiment implicat ln realizarea proiectelor şi întocmeşte puncte de 
vedere proprii cu privire la acestea pe care le prezintă primarului; 

7 .Întocmeşte informări cu privire la eventualele proiecte de dezvoltare 
economică ce urmeazl! a se derula pe terltorul localltătii şi identifică conditiile 
în care administratia publică local~ le poate sprij ini pentru desfăşurarea lor 
corespunzlitoare; 

B.unmăreşte şi lnformeaz3 Pr imarul oraşului Brezoi cu privire la 
disfunctlonalitătile ce apar in activitatea socieU1ţilor comerciale sau serviciilot 
publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local precum şi in raporturile nde 
cola barare dintre acestea; 

9.unmăreşte şi propune Primarului oraşului Brezoi cu privire la 
organizarea, funcţionarea şi gestionarea resurselor materiale, economice, 
sociale care aparţin oraşului in vederea folosirii eficiente a acestora; 

lO.eviden~iaz!l problemele de natură educativă, culturală, s~nătatc cu 
care vine in contact In rela ţii le cu publicul şi face propuneri Primarului oraşului 
pentru desfăşurarea normală şi eficientă a acestora în vederea satisfacerii 
nevoilor populaţiei oraşului Brezol; 

11.efectuează deplasări in teren pentru verificarea sesizărilor de la 
cetătenl şi urmăreşte rezolvarea lor de către salariaţi i aparatului de specialitate 
al Prima rulul. 

CAP. X. REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE 

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care mal multe 
compartimente din aparatul de specialitate al primarului conl ucrează în 
vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea, prin 
procedurile de lucru generale se stab ilesc reguli generale de funcţionare, care 
trebuiesc respectate întocmai de clitre toţi salariaţii aparatului de specialitate al 
primarului, pentru a se asigura bunul mers al activităţilor. 

A. Procedura gestionării şi comunicarii Informaţiilor de Interes public 

1. fn conformitate cu prevederi le Legii nr.544/2001 privind liberu l acces 
la informaţiile de interes public, prin informa\le de interes public se intelege 
orice informatie care priveşte activităţile unei autorităti publice sau institutii 
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informaţiei. 

2. Pentru a se asigura informarea eficient!l şi corectă a cetă ţenilor care 
se adresează Primăriei prin intermediul persoanei responsabile cu activitatea 
de relaţii cu publicul, compartimentele din aparatul de specialitate al primarului 
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au obligatia de a comunica acesteia, din oficiu, toate i nforma~iile de interes 
public, pentru a fi puse la dispoziţia cetă~enilor, precum şi toate modificări le 
care apar pe parcursu l timpului. Aceste informa ţi i vor fi comunicate şi 
persoanei responsabile cu actualizarea pagini i de web a Pr imariei oraşul u i 
Brezoî. 

3. Persoana responsabilă cu desfăşurarea activltă~ii de rela~ii cu publicu l 
are obl igaţia de a sesiza în scris conducerea Instituţiei asupra oricăror neregul i 
In ce priveşte comunicarea corectă şi la timp a Informaţiilor de Interes public, 
In vederea remedierii câ t mai urgente a acestora. 

B.Reguli generale privind circulatia documentelor în cadrul instituţiei 

l. Documentele depuse de petenţi la sediul instituţiei se în registrează la 
Registratură, prin atribuirea unui număr de înregistrare, compartimentul 
respectiv având sarcina de a repartiza documentele lnregistrate către 
compartimentele de specialitate, pe baza vizei înscrisă pe documentele 
respective. 

2. Compartimentul Relatii publice si consiliere pe probleme economice 
urmăreşte soluţionarea şi redact area în termen a răspunsurilor, expedierea 
acestora către petenţi, precum şi clasarea şi arh ivarea petiţi i lor. 

3. Semnarea răspunsului către peten ţi se face de către primar ori de 
persoana lmputernicită de acesta, precum şi de şeful compartiment ului care a 
soluţiona! petiţia. 

4.Toate documentele care circulă între compartimentele Primăriei vor 
primi un număr de înregistrare. 

5. între compartimente, documentele vor circula pe baza de semnătura 
de predare/prim ire, consemnate pe exemplarul 2 al documentulu i care se va 
păstra la compartimentul emitent. 

S.Oocumentele sau notele inteme,transmise între diferite compartimente 
au termen de răspuns 48 ore de ia data primirii. 

C.Regu li genera le privind accesul în sediul Primăriei Brezoi 

1. Accesul salaria ţilor In sediul Primăriei se face pe ambele uşi de intrare 
ale imobilului, aceştia având obligaţia de a semna în condica de prezentă la 
începerea şi la term inarea programului de lucru. 

2. În cazul în care, In timpul programului de lucru salariaţii se vor 
deplasa pe raza oraşul ui Brezoi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 
aceştia se vor înscrie în Registrul de in trare-ieşire a personalului care se află la 
Cabinetul primarului, prin precizarea orei de ieşire din instituţie, a destinaţiei 
de deplasare, precum şi a orei de revenire în sediul Primăriei. 

3. Cetăţenii local ităţii au acces la compartimentele instituţiei în timpul 
programului de lucru, în interva lul de· timp In care fiecare compartiment are 
prevăzută desfăşu rarea activităţi i de relaţii cu publicu l. 

4. Agen tul de pază de la sediul instituţiei monitorizea ză accesul 
cetăţenilor în cadru l instituţiei, luând măsuri corespunzătoare în cazul In care 
unele persoane nu respectă normele privind accesul cetăţenilor în cadru l 
instituţiilor publice . 

5. Î n zilele de sâmbătă şi dum inică, precum şi în zilele de sărbători 
legale, accesu l cetăţenilor în cadrul instituţiei se face numai dacă anumite 
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compartimente îşi desfăşollril activitatea de relaţii cu publicul şi în aceste Ztle, 
pe baza dtspoziţiei primarului. 

CAP. XI DISPOZIŢII FINALE 

Art.29. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al primarului se aprobă prin hotllrâre a Consiliului local Brezol. 

Art.30. Prin grija compartimentului resurse umane, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Brezoi va fi însuşit de toti salariaţii din cadrul aparatului care au obligaţia să 
cunoască şi s!l respecte intocmai prezentul regulament. 

Art.31. Salariaţii răspund, dup!l caz, material, civil, administrativ sau 
penal pentru faptele săv3rşite in exercitarea atribuţiilor ce le revin în cadrul 
compartimentelor din care fac parte. 

Art.32. Şefii compartlmentelor au obligaţia de a face anual sau ori de 
câte ori este nevoie, propuneri scrise de modificarea fişei . postului, care se 
supune aprob~ ri i primarului. 

Art.33. Sub sancţiunea lncetarii raporturilor de serviciu ori a încet!lri i 
contractului de muncă, este interzisă încălcarea de către personalul aparatulu, 
de specialitate al Primarului orasului Brezol, a confidenţlailtăţii informaţiilor 

obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca şi pretinderea sau primirea de 
foloase necuvenite ori llpsl! de receptivitate faţă de rezolvarea problemelor 
ridicate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Art.34 Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele compartlmentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarulu i, ce sunt prezentate în 
Regulament, se completează de drept cu actele normative în vigoare care 
privesc activitatea autoritătllor administratiei publice locale, precum şi cu 
hotărâri ale Consiliului local al oraşului Brezoi. 

Art.35. Obiectivele generale si specifice ale activitatilor si procedurilor, 
care in final sa ofere cetatenilor servicii si utli itati la standarde Inalte de calitate 
sunt cele prevazute in anexa la prezentul regulament . 

Art.36 Prezentu l Regulament va Intra în vigoare i n termen de 10 zile de 
la data aprobării lui in Consiliul local şi se va transmite şefilor de 
compartimente pentru a fi adus la cunoştinţa tuturor salaria!lior. 

SECRETAR, 
Dulcea Sandu~~ 
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Anexa la ROF-ul aparatului de specialitate 

Obiectivele generale si specifice ale activitatilor si procedurilor 
îndeplinite de aparatul de specialitate al primarului, 

Procesul de modernizare a administratiei publice la nivelul unitati 
administrativ teritoriale a orasului Brezoi, judetul Valcea, vizeaza urmatoarelE 
obiective generale: 

A. Organizarea interna 
B. Managementul resurselor umane 
C. Gestiune publica 
D. Legaturi inter -instltutlonale 
E. Sistem informatlonal (e-administratie) 

A. Organizarea interna 
Al. Managementul Insti tutional si strategic, 

Obiective specifice: 

• Cresterea monitorlzarii modului de aplicare si ducerii la indeplinir( 
de catre structurile proprii, a deciziilor, hotararilor si ordonanteloo 
Guvernului, a celorlalte acte normative provenind de la organe(( 
centrale sa~o ale administratiei publice locale, a hotarariloo 
Consiliului Local Brezol si a dispozitiilor Po·fmarului orasului Brczol; 

• Actualiza rea permanenta a regulamentelor de organizare s 
functionare prin reactualizarea rolurilor, obiectivelor si directliloo 
structurilor Interne ale aparatului de specialitate al primarului si ale 
institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local 
Brezoi; 

• Focalizarea gestiunii publice pe o viziune a viitorului, pe misiunea 
pe care administratia o are de infaptuit si pe obiectivele ce compun 
aceasta misiune; 

• Definirea clara a responsabilitatilor, procedurilor si standardelor ce 
urmeaza a fi utili zate in procesul de evaluare a rezultatelor; 

• Imbunatati rea comunicarii si circuitulu i informational Intre 
structurile functlonale, intre nivelurile leo·haice si cele functionale; 

• Reorganizarea activitatii de evidenta si circulatie periodica a actelor. 

A2. Imbunatatirea si simplificarea relatiilor curente intre administratie, 
cetateni si mediul asociativ 

Obiective specifice: 



Acordarea une importante sponte mediatozarii activitatilor de 
modernizare si apropoere a administratiei publice locale de 
cetatean; 

• Diminuarea birocratiei; 
• Realizarea transparentei dephne in activitatea administraUei publice 

locale,aceasta aslgurandu-sc on deplina concordanta cu prevederile 
Legii nr.S2/2003, priv ind transparenla decizionala in administratia 
publica; 

• Optimizarea relatiilor autoritatii publice orasenesti cu cetatenii si 
persoanele juridice in activitatea privind solutionarea petltlilor si a 
documentatii lor specifice activitatilor desfasurate de aparatul de 
speciali tate al primaru lui; 

• Consolidarea colaborarii cu mediul de afaceri si cu societatea dvlla, 
implementarea parteneriatelor public-private, incurajand 
paot iciparea organizatiilor din sectorul privat la procesul de 
elaborarea a poli ticilor publice; 

B. Managementul resurselor Umane, 

Reforma administ rat iei pubnce depinde de un management performr Jl 
resurselor umane ceea ce presupune formarea personalului, sistemul de 
salarizare, profesionalizarea si promovarea eticii profesionale. 

Bl. Valor ificarea competent elor si responsabilitatilor personalului, 

Obiective specifice, 

• Adoptarea, modificarea si/sau compleLarea organigramel 
numarului de personal si slatului de functii a l aparatului propriu ir 
functie de necesitatile impuse de atributiile acestuia, corelat CI 
reglementarile legale in vigoare; 

• Raportul in tre numarul de functionar i publici d in aparatul dc 
specialitate al primarului si numarul total al personalului va r 
corelat permanent cu cerintele in domeniu, ale strategiei de 
continuare a procesului de integrare a Romaniei la un;.. ~• 
Europeana; 

• Asigurarea unei planificarl a resurselor umane in functie d< 
procesele institutionale ce urmeaza a se derula; 

63. Formarea cont inua, 

Obiective spedfice, 

• Elaborarea planurilor de formare continua a functionarilor publici ! 
salariatilor In funct ie de rezultatele evaluar ii performantele 
profesionale si reglementarilor in vigoare; 

• Aprobarea in bugetul de venituri si cheltuieli a resurselor financiar 
necesare realizarii planului de formare continua; 

• I nitierea functionarilor publici In domeniu l utilizarii sistemelor ! 

programelor informatice la nivelul standardelor europene (ECDL); 
• Motivarea specialistilor din administratia publica pentru a aprticlp 

la programe de perfectionare organizate de Institutii specializat< 



in domeniul gestionarii i ondurilor structurale ale U.E. sau lă 

programele de formare in administra tia publica organizate c!e 
institut! i publice specializate; 

• Intarirea colaborarii cu comisia paritara in vederea negocier ii 
masurilor referitoare la sanatatea salariatilor si securitatea muncii, 
constituirea si folosirea fondur ilor destinate imbunatatirii condlti llo• 
de munca, precum si crearea facilitatllor de respectare de catrE 
functionarii publici si ceilalti salariati a codurilor etice specifice d€ 
conduita; 

• Instruirea functionarilor publ ici si dupa ca z a personalulu 
contractua l in impl12mc:mtarea programelor europene. 

C. Gestiunea publica 

Obiective specifice, 

• Formarea continua a personalului de specialitate pentru pregatirea 
implementarii sistemului de bugetare bazat pe programe; 

• Imbunatati rea activi tatii de control intern atat la nivelul 
compartimentelor din cadru l aparatului de specialitate al primarulu 
cat si la entitatile subordonate Consiliului Local Orasenesc; 

• Stabilirea, urmarirea si aplicarea unor politici si strategii bugetare 
pe termen lung si mediu, atat pentru unitatea administrat!\ 
teri toriala a orasului Brezol cat si pentru Institutiile publice aflate 
sub autoritatea sa, care sa urmareasca cresterea gradului dE 
autofinantare si implicit de autonomie locala; 

• lvJon ltorl:c:area utilizarii fondurilor de investitii publice si a resurselo• 
bugetare. 

Pentru eflcientizarea calitatii servicii lor se vor folosi instrumente de 
pa1ticipare cetateneasca: portal de institutie cu posibilitati de informare pentrl 
cetateni, chestionare de opinie, comitetele consultative cetatenesti; dezbateri s· 
intruniri publice. 

Imbunatatirea managementului in administratia publica loca la depinde s' 
de utilizarea eficienta a Instrumentelor de control de gestiune, de simpl ificare< 
si corelarea actu lui administra tiv, de transparenta procedurii adoptarii acestuia, 
de acoperirea cu tehnica de calcul si informatica si cu programe InformatiCE 
adecvate, pentru o buna desfasurare a serviciilor d in cadru l autoritati iOI 
admin istratiei publice locale. 

D. legaturi inter- institutionale 

Obiective specifice, 

• Realizarea unei comunicar i eficiente cu autoritatile publice locale a 
j ude tu lui Va lcea pen tru identificarea nevoilor si resu rselor in 
vederea promovarii de proiecte si programe de dezvoltare a zonei 
periurbane; 

• Derularea parteneriatelor transfrontaliere existente si incheierea de 
noi acorduri de parteneriat pe diverse domenii de activitate; 

• Imbunatatirea colaborarii orasului Brezoi, ca centru urban, Cl 
unita tile adminitrativ teritoria le rura le vecine, situate in nordu 



)udctu lu• Valcea, 1n vede•ca reahzan' unei 2onc compacte a li.CIU, il 
delimitate de vaile raului Lotru si ale raului Olt; 

• Cooperarea cu Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in 
vederea implementanl programelor de dezvoltare cu finanta ri 
externe sau ale Guvernului Roman iei, pe care autoritatile locale le 
pot accesa; 

• Colaborarea permanenta cu serviciile deconcentra te ale m inisterelor 
si ale celorlalte organe centrale pentru dezvoltarea politicilor 
publice; 

• Continuarea si eflclentlzarea relatiilor de colaborare/cooperare/ 
parteneriat cu ONG-url, patronate, sindicale si alte organisme 
asimilate pentru informare reciproca si Identificarea nevoilor locale 
in vederea rea lizarii unor proiecte de interes comun; 

• Dezvoltarea unei reia tii deschise si active cu mass-media pentru 
diseminarea informatiilor si realizarea transparentei actelor 
administrative si ale activitat ilor de modernizare a servicii lor 
publice. 

E. Sistem lnformational, 

Obiective specifice, 

• Largirea ofertei de servicii informationale pentru irnbunatatirec 
relallei cetatean·adminlstratie publica ; 

• Folosirea tehnologiei Informationale In vederea imbunatatiri 
circulatiei informatiilor la toate nivelurile Institutiei; 

• Implementarea unui proiect de realizare a retelei INTRANET intn 
orasul Brezoi, Consiliul Judetean Valcea si celalalte unitat 
administrativ teritoriale din judet, pentru eficientizarea schimbulu 
de informatii si sporirea cali tatii admlni~trlltiei publice locale, lr 
vederea atingerii obiectivelor propuse prin programul e· 
administra tie; 

• Asigurarea accesului la informatii prin tehnolog ii informatlonalf 
modeme pentru utilizatorii finali ai serviciilor administratiei public< 
IOCllle. 


