
 
REGULAMENT 

de organizare si functionare a aparatului de specialitate al 

Primarului, comunei Ionesti, judetul Valcea 

 

CAPITOLUL I 

 

Scop.  Prezentul Regulament de Ordine Internă are ca scop : crearea unui climat  de muncă bazat pe 

respectarea legii şi legalităţii, a autonomiei locale , a drepturilor omului şi cetăţenilor, a promovării şi aplicării 

ergonomice moderne şi a protecţiei muncii, dar şi a  schimbării spre nou, participativ  şi creator, a unui climat de 

demnitate, respect şi destindere în cadrul colectivului de lucru, stabilitatea serviciului, profesionalismului şi 

transparenţa promovate permanent în activitate eficientă şi imparţialitate, interesul cetăţeanului, a angajatului şi 

unităţii  administraţiei  publice locale. 

Consiliul Local si organele de conducere ale Primăriei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, reprezentate prin 

primarul comunei , viceprimarul comunei si secretarul comunei , precum şi toţi angajaţii indiferent de post şi funcţii 

sunt obligaţi să respecte fără   rezerve   prezentul Regulament de Ordine Internă, contractele colective de munca , 

dar şi prevederile legale in materie. 

    

DISPOZITII  GENERALE 
 

Art.1.- In conformitate cu dispozitiile art. 120 din Constitutia Romaniei, coroborate cu dispozitiile din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, consiliile locale si primarii sunt autoritati administrative autonome si 

rezolva treburile publice din unitatile administrative unde au fost alese. 

Art.2.- Pentru indeplinirea atributiilor conferite de legislatia in vigoare, Primarul localitatii Ionesti 

beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce. 

Art. 3.- Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, impreuna cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Comunei Ionesti, care aduce la 

indeplinire actele administrative acceptate sau emise de autoritatile locale, solutionand problemele curente ale 

colectivitatii locale. 

- Conducerea primăriei formată din primarul comunei, viceprimarul şi secretarul comunei au dreptul de a 

conduce, coordona, verifica, planifica, recompensa, promova, încadra, elibera din post sau sancţiona personalul angajat 

cu contract de muncă sau funcţionarii publici numai în condiţiile legii şi în baza unei situaţii concrete, reale sau 

obiective. 

De regula , in fiecare zi de luni , la ora800 dimineata , conducerea unităţii va efectua şedinţe de lucru de ½   - 1 

oră în care va fi analizată activitatea trecută şi direcţiile pentru activitatea viitoare cu sarcini şi atribuţii orientative 

pentru personal.La aceste sedinte se vor raporta verbal si problemele ivite in sectoarele de activitate si satele repartizate 

.  

Primarul , Viceprimarul si Secretarul comunei vor tine audiente cu cetatenii , in cursul saptamanii , iar 

problemele deosebite le vor trece intr-un registru special, cu termene , persoane responsabile si obiective clare , 

conform urmatorului program de audiente : 

     1.- Primar                -  Joi : ora900 – 1100 . 

     2.- Viceprimar         – Marti si Joi        : ora900 -  1100 . 

     3.- Secretar comuna – Marti si Vineri    :ora900 -  1100. 

Art. 4.- Primarul raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate pe care il conduce si il 

controleaza, acest aparat de specialitate fiind structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. 

Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate va fi delegata viceprimarului sau secretarului, prin 

dispozitie. 

Art. 5.-(1) Functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului se bucura 

de stabilitate in functie, conform legii. 

(2) Posturile, respectiv functiile publice, sunt ocupate potrivit prevederilor legale in materie, fiind interzis 

orice tip de discriminare directa sau indirecta bazata pe criterii de sex. Prin prezentul regulament, promovand 

egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, angajatii aparatului de specialitate al  primarului localitatii 

Ionesti vor fi informati permanent asupra drepturilor pe care le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii in 

relatiile de munca. 

Art. 6.-(1) In functie de specificitatea atributiilor, Primarul Comunei Ionesti isi organizeaza aparatul in 

compartimente de specialitate.Acestea sunt structuri organizatorice, care asigura realizarea atributiilor administratiei 

publice locale stabilite prin lege si alte acte normative, precum si cele reiesite din propriile hotarari. 

(2) Compartimentele de specialitate au fiecare o competenta proprie, stabilita prin lege sau prin prezentul 

regulament. 

(3) Ele nu au capacitate decizionala si nici dreptul de a initia proiecte de hotarari, ci doar abilitatea legala de 

a fundamenta, prin rapoarte de specialitate, studii, referate, etc. sub aspect legal, formal, de eficienta si/sau 

eficacitate, procesul decizional. 

Art. 7.- Organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a 

aparatului de specialitate se aproba, conform legii, la propunerea primarului, prin hotarare a consiliul local.                    



Art. 8.-(1) Primarul, viceprimarul si secretarul asigura conducerea, coordonarea si controlul activitatii 

desfasurate de compartimentele de specialitate, astfel cum rezulta din Regulamentul de functionare al Consiliului 

local Ionesti si din organigrama.  

(2) Viceprimarul este inlocuitorul de drept al primarului. In caz de absenta a primarului, atributiile sale vor 

fi exercitate, in numele acestuia, de viceprimar. 

         (3) Primarul poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare, inlocuitorilor sai de 

drept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

 

ATRIBUTII 

 

SECTIUNEA I 

 

ATRIBUTIILE PRIMARULUI 

 

Art. 9.- Potrivit art. 61 din Legea 215/2001, Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 

Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin 

pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normative ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai 

administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean; 

Art. 10.- (1) Potrivit art. 63 din Legea 215/2001, Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale 

de atributii:  
a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii ; 

b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local ; 

c) atributii referitoare la bugetul local ; 

d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor ; 

e) alte atributii stabilite prin lege.   

          (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si 

asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, 

referendumului si a recesamantului. 

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul : 

a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea  

economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriala ; 

b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari ; 

c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-

teritoriale si le supune aprobarii consiliului local. 

         (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin (1) lit. c), primarul : 

a) exercita functia de ordonator principal de credite; 

b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare 

consiliului local; 

          c)   initiaza, in conditile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare 

in numele unitatii administrativ-teritoriale ; 

c) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a  

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar. 

        (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul : 
a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local ; 

b)  ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta ; 

c)  ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii 

serviciiilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-

teritoriale ; 



d) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca, in 

conditiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate, cu exceptia secretarului; precum si pentru 

conducatorii  institutiilor si serviciilor publice de interes local; 

e)  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune spre aprobare consiliului local si 

actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora; 

f) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege; 

g)  asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate 

in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetatenilor. 

         (6) In temeiul alin. (1) lit. e), primarul : 

a)  asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare 

este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect; 

b)  poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de 

interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile 

legii; 

c) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata 

consiliului local cele constatate; 

d) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 

epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii 

economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in 

planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre; 

e) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, 

pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale in conditiile legii; 

f) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; 

g)  ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; 

h)  ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice 

care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica; 

i) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru 

populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

j)  ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii; 

k) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local; 

l) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de 

circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii; 

m) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri sau parcuri de distractii si ia masuri 

pentru buna functionare a acestora; 

n) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii organigrama, statul de functii, numarul de 

personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; 

o) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei 

publice centrale rezultatele acestor evidente; 

p) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea 

igienizarii malurilor, cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale 

si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

Art. 11.- Pe linie de protectie civila primarul are urmatoarele atributii: 

a)  conduce activitatea de protectie civila pe plan local; 

b) propune consiliului local structura organziatorica de protectie civila din localitate; 

c) numeste in functie, cu avizul inspectoratului de protectie civila judetean, pe seful Inspectoratului de 

protectie civila, stabileste sediul inspectoratului de protectie civila si locul punctului de comanda; 

d) prevede in proiectul bugetului local fondurile necesare realizarii lucrarilor de investitii, dotarii punctelor 

de comanda si adaposturilor, inzestrarii cu tehnica si materiale a formatiunilor de protectie civila, precum si cele 

necesare realizarii celorlalte masuri de protectie civila; 

e) aproba planurile operative si de pregatire a formatiunilor de protectie civila si propune consiliului local 

masuri pentru buna functionare a sistemului de instiintare si alarmare, intretinerea fondului de adapostire si a 

materialelor de protectie civila; 

f) participa la convocari de pregatire, exercitii, aplicatii si la alte activitati de protectie civila organizate 

potrivit legii; 

g) asigura aducerea la indeplinire a masurilor de protecite civila stabilite de seful protectiei civile judetene; 

h) analizeaza si informeaza periodic consiliul local despre stadiul realizarii activitatilor de protectie civila. 

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile 

date de consiliul local. 

Art. 12.- (1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. 

Ele sunt acte juridice administrative emise in conditiile legii si a hotararilor consiliului local, exprimand vointa 

manifestata in mod unilateral de catre primar, au caracter de actualitate si produc efecte juridice la termenele 

stabilite. 



(2) Dispozitiile primarului au caracter teritorial, efectele lor juridice limitandu-se la localitatea Ionesti si 

sunt obligatorii pentru toti cei carora li se adreseaza, executarea lor fiind asigurata si prin exercitarea constrangerii 

de catre autoritatile statului. 

Art. 13.- Dispozitiile cu caracter normativ sunt acte administrative emise de primar, in cazurile cand sunt 

autorizate de lege, acestea reglementand relatiile sociale din cuprinsul activitatii executive pe plan local si produc 

efecte juridice numai dupa ce se aduc la cunostinta publica. 

Art. 14.- Dispozitiile cu caracter individual sunt acele dispozitii care rezolva unul sau mai multe cazuri 

concrete de interes local, pentru care se creeaza, se modifica, respectiv se sting unele drepturi sau obligatii si produc 

efecte numai din momentul in care au fost inmanate celor care se adreseaza, sunt obligatorii si direct executorii. 

Art. 15.- Primarul realizeaza activitatea administratiei publice locale si prin acte sau operatii cu 

caracter material tehnic.Acestea sunt fapte sau acte materiale, neproducatoare prin ele insele de efecte juridice, 

dar care constau in fapte de serviciu, activitati materiale, acte pregatitoare ale actelor administrative ori acte de 

executare a actelor administrative. 

 

SECTIUNEA a II -a  

 

ATRIBUTIILE  VICEPRIMARULUI 

 

 Art. 16.- (1) In activitatea sa, primarul este ajutat de catre viceprimar, ales din randul membrilor 

consiliului local, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Viceprimarul isi pastreaza statutul de 

consilier local, pe durata exercitarii mandatului. 

           (2) Primarul deleaga viceprimarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea 

atributiilor ce ii revin potrivit art. 63 din Legea nr. 215/2001. 

 (3) Viceprimarul indeplineste urmatoarele atributii principale: 

a) indruma si supravegheaza activitatea de paza a bunurilor publice si ale cetatenilor, conform 

angajamentelor contractuale; 

b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru 

populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

c) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri 

pentru buna functionare a acestora; 

d) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei 

Ionesti; 

e) organizeaza evidenta constructiilor din localitate si pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice 

centrale rezultatele acestei evidente; 

f) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea 

igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor 

pentru asigurarea scurgerii apelor mari; 

g) coordoneaza si indruma activitatea de urbanism desfasurata la nivelul primariei; 

h) verifica si solutioneaza in termenul legal cererile si sesizarile cetatenilor, adresate consiliului local, pe 

linie de urbanism si amenajarea teritoriului; 

i) intocmeste procesele verbale de constatare a contraventiilor in domeniul constructiilor, le inainteaza in 

vederea aplicarii sanctiunilor in conformitate cu prevederile art. 24 din legea nr. 50/1991, republicata si participa la 

incasarea amenzilor; 

j) intocmeste si actualizeaza banca de date a lucrarilor de constructii de interes public si privat, conform 

H.G. nr. 853/1998, autorizate de Consiliul Local si primarie, incepand cu anul 1992; 

k) analizeaza continutul documentatiilor de urbanism elaborate (planuri urbanistice generale si regulamente 

locale de urbanism) si propune avizarea acestora in Comisia Tehnica Judeteana de Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului; 

l).- urmareste stadiul elaborarii, avizarii si aprobarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor 

locale de urbanism, obtinerea avizelor conform reglementarilor legale, precum si solicitarea fondurilor necesare 

pentru finalizarea actiunii, in conformitate cu H.G.59/1999; 

m) urmareste regularizarea taxelor la autorizatiile de constructie a caror durata de executie a lucrarilor a 

expirat si participa la incasarea acestora; 

n) intocmeste necesarul de lucrari de cadastru de specialitate imobiliar edilitar si de constructie a bancilor de 

date, cu finantare de la bugetul de stat, pentru solicitarea de fonduri si urmareste realizarea acestora, in conformitate 

cu Legea nr. 7/1996 si H.G. 521/1997; 

o) receptioneaza ridicarile topografice, intocmeste certificatele de atestare a dreptului de proprietate si tine 

evidenta acestora, in conformitate cu prevederile H.G. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri 

detinute de societatile comerciale cu capital de stat; 

p) asigura indrumarea si la cerere, asistenta tehnica de specialitate consiliului local in domeniul amenajarii 

teritoriului precum si la amplasarea si executarea lucrarilor de interes local; 

q) acorda sprijin tehnic de specialitate consiliului local privind gestionarea terenurilor, constructiilor si 

dotarilor tehnico-edilitare aflate in patrimonial acestora. 



r) analizeaza si propune, spre aprobare, consiliului local, studiile privind amenajarea teritoriului, organizarea 

retelei de localitati, a zonelor protejate construite si naturale, precum si a zonelor turistice ale comunei; 

supravegheaza aplicarea prevederilor din planul de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de 

mediu; urmareste modul de stabilire al zonelor protejate (surse de apa potabila, statii de tratare apa pluviala si 

menajera, areale naturale botanice, zoologice sau geologice, monumente istorice si de arta, etc) proiectarea si 

stabilirea masurilor pentru buna functionare a acestora, organizarea accesului, circulatiei si activitatilor economice 

permise in zona; 

s) urmareste respectarea tehnologiilor privind colectarea, tratarea, valorificarea si evacuarea deseurilor 

menajere, solide sau lichide si face propuneri legate de dezvoltarea, infiintarea, desfiintarea sau restrangerea 

serviciilor de salubritate in localitate; Propune programe pentru: dezvoltarea retelelor de canalizare, de colectare a 

apelor pluviale si uzate, realizarea si modernizarea statiilor de epurare, realizarea unor rampe de gunoi, in 

conformitate cu cerintele de mediu si exploatarea corespunzatoare a acestora, etc.; 

s) participa la inventarierea anuala a bunurilor de interes public si privat al consiliului local; 

t) intocmeste studii de prognoza si prezinta propuneri pentru exploatarea, imbunatatirea dotarilor tehnico-

edilitare a localitatilor, precum si extinderea si modernizarea acestora; 

t) analizeaza si propune pentru serviciile de gospodarie comunala aplicarea de noi tehnologii, ecologice, 

care sa conduca la cresterea calitatii serviciilor; 

u) urmareste modul in care se exploateaza, se intretin, se repara si se modernizeaza instalatiile de producere, 

transport, distributie a apei potabile, a energiei termice, a gazelor naturale, a instalatiilor de prelucrare a apelor 

uzate, etc., pregatirea acestora pentru sezonul rece; 

v) urmareste activitatea de curatenie si salubrizare a localitatii; 

x) in perioada sezonului rece, urmareste saptamanal, stadiul pregatirilor pentru parcurgerea in conditii 

normale a perioadei in vederea asigurarii si furnizarii de servicii publice de calitate; 

y) coordoneaza activitatea de prevenire, stingere a incendiilor si limitarea urmarilor acestora; 

z) coordoneaza activitatea de protectie a muncii. 

Viceprimarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si 

insarcinarile date de consiliul local sau primar. 

 

SECTIUNEA a III a 

 

ATRIBUTIILE  SECRETARULUI 

 

Art. 17.- (1) Comuna Ionesti are un secretar. Secretarul este functionar public de conducere, cu studii 

superioare juridice sau administrative. 

(2) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, atributiile prevazute de art. 116 din Legea nr. 215/2001, alte 

atributii prevazute de lege sau insarcinari date de catre consiliul local ori de primar. 

Art. 18.- Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale: 

a) participa, in mod obligatoriu, la sedintele consiliului local; 

b) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliului local si primar, precum 

si intre acestia si prefect ; 

c) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, agricultura si registrul agricol, de stare 

civila, autoritate tutelara, asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului localitatii; 

d) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, 

contrasemnand hotararile pe care le considera legale; 

 e) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului; 

 f) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului ; 

 g)  urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal; 

 h) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, 

comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile 

consiliului local; 

 i) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local; 

 j) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor 

emise de consiliul local sau de primar, in conditiile Legii 544/2001(in termen de 10 zile, daca legea nu prevede 

altfel); 

 k) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normative; 

 l) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, 

stabilit potrivit legii; 

m) confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii. 

Art.19.- Secretarul desfasoara activitati pe linie de asistenta sociala si autoritate tutelara, indeplinind 

urmatoarele atributii:     
a) coordoneaza activitatea colectivului de sprijin al autoritatii tutelare si de asistenta sociala organizat la 

nivelul consiliului local; 



b) elaboreaza propuneri pentru imbunatatirea continua a activitatii de supraveghere si ocrotire a minorilor, 

organizeaza actiuni pentru depistarea minorilor predispusi sa comita fapte antisociale, lipsiti de ocrotire parinteasca 

si fara posibilitati materiale din partea sustinatorilor legali. 

Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau alte insarcinari date de consiliul local ori de 

primar. 

 

SECTIUNEA a IV – a  

              

ATRIBUTIILE  COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE 

 

Art. 20.- La nivelul aparatului de specialitate al Primarului localitatii Ionesti exista urmatoarele 

compartimente : 

1. Compartimentul agricultura si registru agricol ; 

2. Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara ; 

3. Compartimentul administratie publica si consiliere juridica si resurse umane; 

4. Compartimentul buget finante – impozite si taxe locale; 

5. Compartimentul administrativ -  transport si gospodarire comunala; 

6. Compartimentul de urbanism, investitii si achizitii publice . 

 

* COMPARTIMENTUL AGRICULTURA SI REGISTRU AGRICOL 

 

Art. 21.- Compartimentul agricultura si registru agricol este controlat de secretarul comunei si 

indeplineste urmatoarele atributii principale: 

- participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 , 1/2000 si 247/2005, Ordonanta privind 

Registrul Agricol; 

- participa la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de razboi; 

- intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti cetateni; 

- colaboreaza cu D.G.A.I.A. Valcea; 

- indeplineste si alte sarcini solicitate prin acte normative; 

- organizeaza, intocmeste si tine evidenta registrului agricol; 

- intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii; 

- asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in baza 

documentelor care atesta proprietatea; 

- intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica, Oficiul de 

Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a animalelor si productiile 

realizate pe culturi agricole, produse agricole; 

- inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii; 

- inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste achitarea 

taxei de eliberare; 

- efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate; 

- indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996; 

- elibereaza la cerere adeverinte si copii de pe documentele din arhiva; 

- desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la punerea la dispozitia comisiei locale a 

documentelor din arhiva primariei si registrele agricole; 

- pune la dispozitia compartimentului impozite si taxe datele din registrele agricole privind calcularea 

impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridica; 

Compartimentul pentru agricultura indeplineste si alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative 

precum si insarcinarile date de primar, viceprimar si secretarul comunei. 

 

* COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA 

 

Art. 22.- Compartimentul de asistenta sociala este coordonat de secretarul comunei si are rolul de a 

identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, compartiment 

coordonat de secretarul comunei. 

Art. 23.- In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara 

activitati in urmatoarele domenii: 
a) In domeniul protectiei copilului: 

-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala, asigurand centralizarea si 

sintetizarea acestor date si informatii; 

- identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de 

protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului; 

- realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului; 



- actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in 

vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului; 

- exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile 

prevazute de lege; 

- sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

- identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura 

consiliere si informare a familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor 

copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc; 

- asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a 

savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal; 

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri 

precum si a comportamentului delicvent; 

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a 

copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activitati; 

- realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii 

civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului; 

- asigura relationarea cu diverse servicii specializate; 

- sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza 

modul in care sunt respectate drepturile acestuia; 

- asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu responsabilitatile ce ii 

revin, stabilite de legislatia in vigoare. 

 

b) In domeniul protectiei persoanelor adulte: 

- evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia; 

- identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial 

si in comunitate; 

- elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea 

situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele 

cu probleme psihosociale; 

- organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in 

domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste 

drepturi; 

- organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul 

acesteia in alte institutii specializate; 

- evalueaza si monitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si 

respectarea drepturilor acesteia; 

-  asigura consiliere si informatii privind problematica sociala; 

- asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care 

implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta; 

- asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul 

protectiei sociale; 

- realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala; 

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii 

civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu 

handicap si persoanele varstnice; 

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de 

asistenta sociala de interes local; 

- asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente 

de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia; 

- asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neingradit al 

persoanelor cu handicap; 

- asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite 

de legislatia in vigoare. 

 - intocmeste si inainteaza dosarele de alocatie de stat, complementara si monoparentala; 

-  intocmeste dosare pentru copiii nou nascuti. 

Compartimentul de asistenta sociala indeplineste si alte sarcini prevazute de lege sau de alte acte normative 

precum si insarcinarile date de primar, consiliul local si secretarul comunei. 

 

* COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA,  CONSILIERE JURIDICA SI RESURSE 

UMANE 

 

Art. 24.- Compartimentul juridic – administratie publica si resurse umane, este coordonat de 

secretarul comunei si are urmatoarele atributii : 



-  asigura reprezentarea comunei Ionesti – Primariei, in fata instantelor de drept comun si in fata instantelor 

de contencios administrativ ; 

- asigura reprezentarea comisiei de fond funciar in fata instantelor de drept comun ; 

- tine evidenta litigiilor sustinute sau ce urmeaza a fi sustinute in fata instantelor de judecata ; 

- asigura evidenta operativa a litigiilor; 

- avizeaza pentru legalitate actele care pot angaja raspunderea patrimoniala a Primariei ; 

- verifica legalitatea propunerii ordonatorului principal de credite privind concesionarea, inchirierea sau 

achizitia de bunuri publice ; 

- asigura rezolvarea problemelor ridicate de catre cetateni prin audiente si luari de pozitii, in care sunt 

necesare cunostinte juridice privind interpretarea, aplicarea si respectarea legilor ; 

- raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele intocmite sau prezentate ; 

- organizeaza documentarea juridica prin constituirea colectiilor de legi, ordonante si hotarari ale 

Guvernului, precum si de alte acte normative, publicatii, periodice  si literatura de specialitate ; 

- colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;  

- consiliaza cetatenii in probleme specifice, gestioneaza relatiile contractuale ale salariatilor, asigurand 

intocmirea formelor legale, operand in cartile de munca sau in alte documente specifice; 

Elaboreaza impreuna cu celelalte compartimente proiectul regulamentului de organizare si functionare al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judetul Valcea. 

Urmareste intocmirea si reactualizarea fiselor posturilor si inscrierea tuturor sarcinilor si lucrarilor ce trebuie 

realizate de salariatii din cadrul compartimentelor de specialitate. 

Organizeaza concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul aparatului propriu, la solicitarea 

acestora. 

Aplica reglementarile legale privind salarizarea personalului din aparatul propriu al primariei. 

Prezinta consiliului local spre analiza si aprobare statele de functii ale aparatului de specialitate al Primarului, 

cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie, in fiecare an bugetar, in limita 

fondurilor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul respective. 

Pregateste toate documentatiile necesare aprobarii de catre consiliul local, a statelor de functii, cuprinzand 

numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie. 

Asigura asistenta de specialitate la elaborarea normelor si normativelor de personal ale Serviciilor si institutiilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Local Bujoreni. 

Propune organizarea de concursuri pentru incadrarea in munca, avansarea in grade sau trepte profesionale 

potrivit prevederilor legale. 

Propune spre aprobare locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporurilor pentru conditiile grele 

de munca, periculoase sau vatamatoare. 

Se ingrijeste de intocmirea aprecierilor si de stabilirea calificativelor anuale pentru intregul personal al primariei. 

Efectueaza lucrarile legate de incadrarea, transferarea, pensionarea sau incetarea contractului de munca pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Primarului. 

Tine evidenta personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului si a carnetelor de munca ale 

salariatilor. 

Urmareste completarea si semnarea declaratiilor de avere conform Legii nr. 115/1996 privind declararea si 

controlul averii functionarilor publici si a unor persoane cu functii de raspundere, de catre functionarii publici care isi 

desfasoara activitatea in cadrul autoritatii publice. 

Intocmeste legitimatii pentru salariatii aparatului propriu. 

Intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora, precum si a concediilor de odihna care se 

acorda pentru evenimente familiare deosebite si a concediilor fara plata, care se acorda conform prevederilor legale. 

Asigura programarea personalului, pe baza de grafic, in vederea efectuarii de catre acesta a serviciului pe 

institutie(ofiter de serviciu). 

Urmareste asigurarea ordinei si disciplinei in munca controland prezenta la lucru, in timpul programului stabilit, 

precum si verificarea si vizarea pontajelor pentru personalul propriu al primariei. 

Se ingrijeste de pastrarea carnetului unic cu ordine de deplasare si tine evidenta acestora. 

Organizeaza formele de perfectionare profesionala a functionarilor publici din aparatul de specialitate al 

Primarului. 

Colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul administratiei publice locale, Scoala Nationala de 

Studii Politice si Administrative si alte institutii de profil, care potrivit legii, raspund  de perfectionare in unele domenii 

si specialitati, in vederea elaborarii si definitivarii programului de perfectionare al personalului. 

Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative in 

legatura cu domeniul de activitate al compartimentului. 

- indeplineste si alte atrinutii date de catre organele de conducere, precum si cele ce-i revin in calitate de 

membru al comisiei de fond funciar. 

          

           * COMPARTIMENTUL BUGET FINANTE (CONTABILITATE - IMPOZITE SI TAXE LOCALE) 

 

Art. 25.- Compartimenul contabilitate – impozite si taxe locale indeplineste urmatoarele atributii 

principale:  



- organizeaza si conduce evidenta contabila conform prevederilor legale; 

- intocmeste inchiderea lunara a veniturilor si cheltuielilor pe capitole bugetare si articole de cheltuieli, 

intocmind balanta de verificare in baza notelor contabile la salarii, materiale, subventii, investitii, fonduri speciale si 

venituri proprii ; 

- intocmeste bilantul, respectiv darea de seama contabila si anexele, trimestrial si anual si le depune la 

Directia Generala a Finantelor Publice; 

-  asigura tinerea evidentei lunare a cheltuielilor din bugetul local; 

- asigura efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii, urmareste miscarile care se fac, in gestiuni, 

in cursul anului ; 

- intocmeste lunar statele de plata a salariatilor, deplasarilor in tara, ajutoarelor de boala, concediilor de 

odihna si altor drepturi banesti ale salariatilor si asigura plata acestora; 

- intocmeste borderourile de retineri si ordinele de plata; 

- vireaza la diversi terti, garantii, imprumuturi la diferite banci, impozit salarii, CAS, CASS, fond somaj; 

- intocmeste ordine de plata si achita cheltuielile de intretinere (incalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, 

posta, telefon, fax, radio-TV, furnituri de birou, materiale de curatenie, alte materiale si prestari servicii cu caracter 

functional, reparatii auto, carburanti, asigurari auto, paza, materiale si intretinere tehnica de calcul, etc.); 

- calculeaza indemnizatiile de sedinta pentru consilierii locali si asigura plata acestora in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 

- urmareste efectuarea, in numerar sau virament, a tuturor platilor efectuate prin Trezorerie, ridica extrasul 

de cont si verifica exactitatea sumelor inscrise in acestea; 

- asigura tinerea evidentei in conformitate cu prevederile legale in vigoare a mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar, materialelor, carburantilor; 

- exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie si ia masuri corespunzatoare pentru 

evitarea unor situatii in afara legii; 

- asigura elaborarea proiectului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, urmareste mentinerea 

echilibrului financiar si a capacitatii de plata a acestora; 

- depune  la Trezorerie cu foaie de varsamant incasarile pe conturi; 

- intocmeste zilnic Registrul de Casa; 

- verifica existenta documentelor care sa ateste receptionarea de materiale si bunuri de natura obiectelor de 

inventar si mijloace fixe livrate de furnizori si ia masuri in cazul constatarii unor eventuale diferente; 

- intocmeste bonurile de consum la materialele de intretinere si rechizite de birou; 

- raspunde de evidentierea in contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate din dezmembrarea bunurilor 

aprobate spre casare in baza proceselor verbale ale comisiilor de casare; 

- asigura incasarea si reintregirea unor cheltuieli cat si a veniturilor provenite din chirie spatiu, utilitati, copii 

acte, certificate de urbanism, imprimate stare civila, etc; 

- intocmeste ori de cate ori este nevoie, dari de seama statistice privind realizarea planurilor de munca si 

salarii, asigurari sociale de sanatate si asigura depunerea acestora la Directia Generala a Finantelor Publice, Directia 

Generala de Statistica si Casa de Asigurari pentru Sanatate. 

- raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor si operatiunilor cuprinse in documentele intocmite in cadrul 

biroului si intocmeste Registrul Jurnal; 

- intocmeste referatele de specialitate si expunerile de motive la proiectele de hotarari ale consiliului local in 

domeniul stabilirii impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului propriu al acestuia; 

- primeste procesele verbale de contraventii in domeniul constructiilor si  urmareste incasarea 

contraventiilor aplicate; 

- tine evidenta nominala si centralizata a debitelor curente si restante, a majorarilor de intarziere si asupra 

incasarii impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului consiliului local; 

- efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor, 

taxelor si altor venituri cuvenite; 

- stabileste in sarcina contribuabililor diferenta de impozit, taxe si calculeaza majorari de intarziere pentru 

neplata la termenele legale a impozitelor datorate; 

- constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale; 

- dispune masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin; 

- efectueaza controlul fiscal in legatura cu achitarea obligatiilor in domeniul taxelor si tarifelor locale si 

pentru alte venituri stabilite dupa o masa impozabila de marime variabila. In acest context, stabileste diferente de 

impozite si taxe si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, constata contraventii si aplica amenzi 

si penalitati, pentru o perioada impozabila, ce se prescrie dupa cum urmeaza: 

* 5 ani - pentru creantele bugetare provenite din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit legii si din 

majorarile aferente; 

* 3 ani - de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita a creantelor provenind din amenzi sau alte 

creante bugetare decat cele de mai sus. 

- urmareste achitarea integrala si la termen a obligatiilor fiscale pe baza datelor din evidentele tinute pe 

calculator, pe registre si alte documente de evidenta conduse manual; 

- in situatia in care se constata neplata la termen a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili, 

compartimentul contabilitate - impozite si taxe pune in aplicare procedurile de executare silita, in conformitate cu 



prevederile O.G. nr. 11/1996, devenita Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmind in 

acest sens documentele oficiale pentru aplicarea masurilor de executare silita; 

- raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele prezentate sau intocmite. 

Compartimentul contabilitate – impozite si taxe indeplineste si alte sarcini prevazute de lege sau alte acte 

normative precum si insarcinarile date de primar, viceprimar, consiliul local sau secretarul comunei. 

 

* COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV -  GOSPODARIRE COMUNALA 

 

Art. 26.- Compartimentul administrativ – transport si gospodarire comunala este coordonat de 

viceprimarul comunei are urmatoarele atributii : 

 in domeniul transportului: 

- institutia, prin angajatii de specialitate asigura transportul persoanelor (elevi prescolari si scolari) pe raza 

comunei Ionesti, pe ruta „domiciliu – scoala” pe baza traseelor stabilite de primarul comunei in colaborare  cu 

directorul coordonator. 

Transportul persoanelor se realizeaza cu mijloacele de transport in comun din dotarea institutiei, mijloace ce 

trebuie sa fie dotate si sa respecte toate cerintele legale in materie. 

Activitatea de transport este coordonata de o persoana desemnata cu atributii de „coordonator trafic”. 

In mod ocazional, pe baza aprobarilor specifice, se pot efectua si curse in afara localitatii. 

De asemenea, in vederea realizarii activitatilor specifice gestionarii treburilor publice, este exervitata si 

activitatea de transport marfa, fapt ce presupune transportul diferitelor bunuri de la o locatie la alta in raport de 

necesitati precum si transportul diferitelor categorii de deseuri. 

 In domeniul administrativ-gospodarire comunala, prin persoanele cu atributii in acest sens, se:  

- asigura curatenia in Sediul Primariei si dependintele acesteia ;  

- asigura intretinerea spatiului verde, apartinand domeniului public al comunei ; 

- asigura pregatirea si depozitarea combustibilului (lemne, carbuni, e.t.c.) in magaziile si spatiile 

amenajate ; 

- pe timpul sezonului rece asigura incalzirea birourilor  si spatiilor primariei efectuand in acest sens focurile 

in toate sobele din dotarea sediului luand totodata toate masurile de prevenire a incendiilor ; 

- asigura in sezonul rece deszapezirea cailor de acces ‘de la’ si ‘inspre’ institutie, precum si anexele 

primariei si a spatiilor de parcare ; 

- asigura indeplinirea in termen si de buna calitate a tuturor sarcinilor si lucrarilor repartizate de persoanele 

de care are relatii de subordonare ; 

- asigura anuntarea consilierilor locali privind sedintele de consiliu, inmanand in acest sens in timp util 

comunicarile aferente; 

- asigura inmanarea adreselor cetatenilor sau a altor persoane conform dispozitiilor date de superiorii 

ierarhici; 

- asigura in intervalul orar al exercitarii atributiilor si securitatea institutiei precum si a bunurilor apartinand 

acesteia sau aflate in dependintele Primariei; 

- asigura predarea pe baza de proces- verbal succesorului (paznicului de noapte, ofiterului de serviciu, 

e.t.c.) situatia bunurilor institutiei, sesizand ori de cate ori este cazul superiorul, neregulile identificate in ceea ce 

priveste bunurile aflate in grija si responsabilitatea sa ; 

- asigura transportul elevilor de la si spre institutiile de invatamant ; 

- asigura transportul de materiale la destinatiile specificate de conducatorul unitatii ; 

- urmareste realizarea planurilor de activitate desfasurate cu resursa umana disponibila.   

 

* COMPARTIMENTUL INVESTITII SI  ACHIZITII PUBLICE 

 

Art. 27.- Compartimentul de urbanism investitii si achizitii publice are urmatoarele atributii : 

a) implementarea prevederilor legale in materie (OUG 34/2006 privind atribuire  

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii, HG 925/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a OUG 34/2006) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b) instrumentarea intregului proces de achizitie ; 

c) intocmirea programului anual, de achizitie, a notelor justificative ; 

d) transmiterea si/sau publicarea anuntului de participare (licitatie), a anuntului de atribuire ; 

e) intocmirea dosarului de achizitie publica, precum si alte documente aferente procesului de achizitie publica. 

Compartimentul achizitii publice indeplineste si alte sarcini prevazute de lege sau alte acte normative precum si 

insarcinarile date de primar, viceprimar, consiliul local sau secretarul comunei, asigurand respectarea prevederilor 

legale in materie atat in ceea ce priveste procesul achizitional cat si intocmirea dosarului de achizitie. 

Pe linia urbanismului, persoana cu sarcini in acest sens se preocupa de: 

- solutionarea in termenul legal a cererilor privind emiterea Certificatelor de Urbanism si Autorizatiilor de 

Construire; 

- solutionarea sesizarilor pe linia urbanismului si amenajarilor teritoriale; 

- intocmirea situatiilor statistice incidente in materie; 

- implementarea oricaror prevederi din domeniu. 



 

CAPITOLUL  III 

DISCIPLINA  MUNCII 

   

Art. 28.- Totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul 

aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii sunt reglementate de 

Codul muncii si legislatia speciala. 

Art. 29.- (1) Relatiile de munca dintre persoanele incadrate in aceasta institutie,sunt asezate pe principiul 

insusirii liber consimtite si aplicarii cu consecventa a disciplinei muncii. 

             (2) In acest sens persoanele incadrate in aceasta institutie vor milita pentru asigurarea prompta si eficienta, 

libera de prejudecati, coruptie, abuz de putere si presiuni politice a tuturor atributiunilor ce le revin din fisa postului. 

             (3) Respectarea cu strictete a ordinii si disciplinii la locul de munca constituie obligatie a fiecarui salariat 

incadrat in aceasta institutie. 

 Art. 30.- (1) Disciplina la locul de munca implica, printre altele, executarea «ordinului de serviciu» de catre 

orice salariat, primit de la sefii ierahici-aceasta subordonare constituind o trasatura specifica a raportului juridic de 

munca. 

  (2) Orice impotrivire nelegala a executarii ordinului de serviciu contravine ideii de disciplina si se 

sanctioneaza ca atare. 

 

CAPITOLUL  IV 

DREPTURILE  SI OBLIGATIILE  SALARIATILOR 

 

Art. 31.- Fiecarei persoane  incadrata in aceasta unitate, conform organigramei,statului de functii si numarul 

de personal aprobate prin hotararea consiliului local, ii revin atat drepturi cat si obligatii ce reies in marea lor 

majoritate din actele normative in vigoare. 

Art. 32.- Salariatii Primariei Comunei Ionesti, beneficiaza de totalitatea drepturilor  prevazute de Constitutia 

Romaniei, de legislatia muncii si de alte acte normative specifice activitatii desfasurata de personalul salariat al 

acestei institutii. In acest sens toate  aceste drepturi  le  sunt garantate. 

Art. 33.- (1) Salariatii Primariei Ionesti trebuie sa aiba o permanenta si directa legatura cu toti cetatenii 

acestei comune in al carei serviciu se afla si ale caror interese legale trebuie sa le slujeasca cu devotament. 

 (2) Fiecare salariat al primariei are indatorirea  de a solutiona in termenele legale, reclamatiile, sesizarile si 

propunerile cetatenilor potrivit competentelor ce le revin din legislatia in vigoare si din fisa postului.Totodata 

fiecare salariat al primariei trebuie sa raspunda in termen prin grija secretarului , la toate adresele ce vin din partea 

altor institutii, societati etc. si care revin competentelor acestora sau care le-au fost date spre solutionare de sefii 

ierahici. 

Art. 34.- Salariatii primariei au datoria de a realiza intocmai si la timp obligatiile ce le revin la locurile de 

munca, pentru indeplinirea obiectivelor propuse de primar si de consiliul local. Ei au indatorirea de a actiona in mod 

constiincios pentru realizarea obligatiilor ce decurg din contractele individuale de munca ,regulamentul de ordine 

interioara, fisa postului, precum si din dispozitiile si ordinele de serviciu primite din partea sefilor ierarhici. 

Art. 35.- Salariatii Primariei Ionesti au urmatoarele indatoriri principale: 

a) de a semna, atat la inceperea programului de lucru, cat si la terminarea acestuia, condica de prezenta ce 

constituie unicul document in baza caruia se realizeaza pontajul lunar ; 

b) sa respecte cu stritete  programul de lucru ; 

c) sa foloseasca integral si cu eficienta programul de lucru ,in acest sens trebuie sa realizeze toate sarcinile 

ce decurg pentru functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor ; 

d) sa exercite serviciul de permanenta la primarie cu compensare de timp liber daca activitatea se face in 

afara orelor de program; 

e) in situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a institutiei, fiecare salariat 

are obligatia sa efectueze orice activitate potrivit nevoilor unitatii si totodata sa participe, indiferent de functia sau 

postul pe care-l ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile institutiei ; 

 f) sa-si ridice necontenit calificarea profesionala,nivelul de cunostiinte si de cultura generala, sa urmeze si 

sa absolve cursuri de perfectionare organizate sau recomandate de primarie ; 

 g) sa respecte normele de conduita in relatiile cu ceilalti membrii ai colectivului de munca, sa dea dovada 

de cinste si corectitudine, sa contribuie la intarirea spiritului de disciplina, de intrajutorare si sa combata orice fel de 

manifestari inapoiate ; 

 h) sa asigure pastrarea secretului de serviciu si de stat in conformitate cu legile in vigoare ; 

 i) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca ; 

 j) sa se abtina la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin ; 

 k) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostiinta 

in exercitarea functiei ; 

 l) sa isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de 

serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii Primariei Comunei Ionesti. 



m) sa utilizeze integral si eficient timpul de lucru in vederea indeplinirii obligatiilor de serviciu, fiind 

interzis fumatul, consumul de alcool si convorbirile telefonice in afara situatiilor in care acestea vizeaza bunul mers 

institutional. Sunt interzise de asemenea discutiile neprincipiale ori lipsite de educatie. 

Art. 36.- Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile Codului de conduita al functionarilor publici 

aprobat prin legea nr.7/2004 si cu dispozitiile Codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice, care reglementeaza normele de conduita din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Ionesti, dispozitii ce sunt obligatorii pentru functionarii publici si pentru persoanele care ocupa temporar o 

functie publica, incalcarea acestora constituind abatere disciplinara. 

Art. 37.- In exercitarea atributiunilor de serviciu, personalul contractual si functionarii publici au 

obligatia:   

a) sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si 

sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului 

functionarilor publici ; 

b) sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu 

favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru ; 

c)  sa rezolve, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate ; 

d) sa asigure un serviciu de calitate in beneficiul cetatenilor prin participarea activa in luarea deciziilor si la 

transpunerea lor in practica in scopul realizarii competentelor institutiei publice ; 

f) sa aiba un comportament profesionist ; 

g)  sa asigure, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea  

publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice ; 

h)  sa respecte, prin actele lor, Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a 

dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale ; 

 i) sa apere, in mod loial, prestigiul institutiei publice, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care 

poate produce prejudicii imaginii intereselor legale ale acesteia. 

Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, 

in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje ; 

Art. 38. - In exercitarea functiilor, functionarilor publici, precum si personalului contractual le este 

interzis: 

a) sa exprime public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Primariei Comunei Ionesti, cu 

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual ; 

b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care primaria are 

calitatea de parte ; 

c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege ; 

d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de 

natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei  ori ale unor functionari 

publici, precum si ale persoanelor publice sau juridice ; 

e) sa acorde asistenta sau consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni 

juridice  ori de alta natura impotriva statului sau primariei locale ; 

f) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

g) sa furnizeze sprijinul logistic candidatilor la functii de demnitate publica ; 

h) sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu , cu persoanele fizice si juridice care fac donatii ori 

sponsorizari partidelor politice ori candidatilor acestora. 

Art. 39.- Prevederile art. 34 lit. a) – d)  se aplica si dupa incetarea  raporturilor de serviciu, pentru o perioada 

de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. 

Art. 40.- In  considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea 

numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale precum si in scopuri 

electorale. 

Art. 41.- Dezvaluirea informatiilor  care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin 

asemenea informatii  la solicitarea reprezentantilor unei autoritati sau institutii publice, este permisa numai cu 

acordul conducatorului unitatii. 

Art. 42.- (1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii Primariei Comunei Ionesti au obligatia de a 

respecta demnitatea  functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului  cu promovarea intereselor institutiei 

publice. 

(2) In activitatea lor, personalul contractual si functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea 

opiniilor si de a nu se lasa  influentati  de considerente personale  sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, 

trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate  schimbului de pareri. 

Art. 43.- (1) In relatiile cu personalul din cadrul institutiei, precum si in relatiile cu persoanle fizice sau 

juridice, personalul contractual si functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect , buna 

credinta , corectitudine si amabilitate. 



(2) Functionarii publici, precum si personalul contractual au obligatia de a nu aduce atingere onoarei 

reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei, precum si persoanelor  cu care intra in legatura in 

exercitarea functiei publice, prin : 

      a) intrebuintarea unor expresii jignitoare ; 

      b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private; 

      c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase. 

(3) Angajatii Primariei Comunei Ionesti trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru 

rezolvarea  clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Acestia au obligatia  sa respecte principiul egalitatii 

cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice prin : 

      a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt; 

        b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea , convingerile religioase 

si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte. 

Art. 44.- Functionarii publici nu trebuie sa solicite  ori sa accepte cadouri , servicii , favoruri, invitatii sau 

orice avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor care au avut relatii de 

afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot 

constitui o recompensa in raport cu aceste functii. 

Art. 45.- (1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici, precum si personalul contractual au 

obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si 

impartial. 

 (2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre institutia publica, de catre 

alti functionari publici , precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat. 

Art. 46.- In exercitarea atributiilor specifice  functiilor publice de conducere, functionarii publici au 

obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru 

functionarii publici din subordine. 

Art. 47.- (1) Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele  prevazute de 

lege, a prerogativelor functiei detinute. 

(2) Prin activitate de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de 

evaluare sau de participare la anchete ori  actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea  

obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(3) Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin  sau relatiile pe care le-

au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina 

luarea unei anumite masuri. 

(4) Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau 

asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze  acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje 

materiale sau profesionale. 

 

CAPITOLUL  V 

SALARIUL,TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA 

 

Art. 48.- In cadrul Primariei Comunei Ionesti, saptamana de lucru este de 5 zile, (Luni – Vineri) insumand 

in total 40 de ore, ziua de munca fiind de 8 ore, in intervalul 08:00 – 16:00. 

Art. 49.- Salariatii primariei sunt obligati sa presteze munca peste orele de program sau in zilele de sarbatori 

legale ori nelucratoare, cand li se cere de sefii ierarhici, intotdeauna cu aprobarea primarului sau dupa caz a 

viceprimarului, numai in cazul in care este necesara inlaturarea efectelor unor situatii neprevazute sau deosebit de 

importante, care ar putea provoca  degradarea imaginii institutiei primariei sau a consiliului local. 

Art. 50.- Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru  sau in zilele de sarbatori legale, ori 

declarate  zile nelucratoare pentru salariatii Primariei Comunei Ionesti, constituie ore suplimentare si se 

compenseaza cu timp liber corespunzator. 

Art. 51.- (1) Fiecare salariat al Primariei Comunei Ionesti are dreptul, de regula, in fiecare saptamana la un 

repaus de 48 ore in zilele de sambata si duminica. 

(2) Zilele de sarbatoare legala  si celelalte zile in care nu se lucreaza se stabilesc prin lege. 

Art. 52.- Anual, fiecare salariat are dreptul la concediu de odihna, potrivit legilor in vigoare. De asemenea 

fiecare salariat beneficiaza in conditiile legii si de alte concedii (fara plata, medicale sau de studii). 

Art. 53.- (1) Pentru activitatea depusa, angajatii Primariei Ionesti au dreptul la salariu care se compune din 

salariul de baza, sporuri si indemnizatii. 

(2) Salariul este stabilit in conformitate cu dispozitiile legilor in vigoare si se acorda lunar, de regula o 

singura data pe luna. 

(3) In functie de asimilarile pe planul calificarii profesionale, fiecare salariat va fi avansat , in gradele si 

treptele de salarizare in conditiile prevazute de lege. 

 

CAPITOLUL  VI 

RASPUNDERE. SANCTIUNI 

 



Art. 54.- (1) Fiecarui salariat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ionesti i se va 

intocmi de catre primar fisa postului. 

            (2) Fisa postului se intocmeste pe principiul legalitatii si responsabilitatii si va stabili atributiile si 

raspunderea ce revine fiecarui salariat, in raport de compartimentul in care functioneaza. 

Art. 55.- Incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca, in cadrul Primariei Comunei Ionesti, a 

indatoririlor de serviciu, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala. 

Art. 56.- (1) Raspunderea disciplinara este angajata atunci cand salariatii primariei savarsesc fapte ce 

constituie abatere disciplinara. 

(2) Faptele ce constituie abateri disciplinare sunt cele prevazute de legile in vigoare si se sanctioneaza, dupa 

caz, cu : 

   a) mustrare ; 

   b) avertisment ; 

     c) retragerea uneia sau mai multor gradatii,grade sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni , sau in cazul 

celor incadrati cu salariul minim , diminuarea acestuia cu 5-10 % pe aceeasi perioada ; 

   d) reducerea salariului si reducerea indemnizatiei de conducere pe durata 1-3 luni , cu 5-10 % ; 

   e)  desfacerea contractului de munca. 

 Art. 57.- Sanctiunea disciplinara se stabileste si se aplica de catre primar, in conditiile legii. 

 

CAPITOLUL  VII 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 58.- Toate compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Comunei Ionesti  sunt subordonate 

primarului si sunt coordonate prin viceprimar si secretar potrivit competentelor atribuite  de legile in vigoare si de 

prezentul regulament. 

Art. 59.- Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile legislatiei muncii in vigoare si 

poate fi modificat si completat , cu aprobarea consiliului local la initiativa primarului ori de cate ori este necesar. 

 

 


