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ANEXA
La H.C.L nr.59./16.10.2018

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A PRIMĂRIEI/APARATULUI
DE SPECIALITATE A PRIMARULUI U.A.T COMUNA CLEJA,JUDEȚUL BACĂU
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE
Art. 1 – Noţiunea de administraţie publică, în accepţiunea formal - organică, evocă următoarele autorităţi
publice: preşedintele României, Guvernul, Ministerele şi alte organe subordonate Guvernului, Prefectul, organe
autonome locale (Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Primarul) şi instituţii subordonate acestuia.
Art. 2 – În sens material - funcţional, noţiunea de administraţie publică evocă acte juridice si operaţiuni
materiale prin care se executa legea, fie prin emiterea de norme subsecvente (organizarea executării legii), fie prin
organizarea sau, după caz, prestarea directă a serviciilor publice.
Art. 3 – Organizarea si funcţionarea autoritarilor administraţiei publice locale, precum si alegerea acestora sunt
reglementate de Constituția României și de prevederi legale specifice( Legea nr. 215/2001, legea administraţiei
publice locale,republicată in anul 2007,cu modificările si completările ulterioare,Legea cadru a descentralizării
nr.195/2006,modificată și completată,Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale
,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,e.t.c.)
Art. 4.-(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locala în comune sunt
Consiliile Locale, ca autoritatea deliberative şi Primarii ca autoritatea executive.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziţii;
b) consiliul local adoptă hotărâri
Art. 5.-(1)Autorităţile administraţiei publice, fiecare în domeniul lor de activitate, sunt în serviciul cetăţenilor
pentru satisfacerea cerinţelor vieţii sociale, prin aplicarea corectă a legilor si dispoziţiilor legale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe
partajate şi competenţe delegate.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare,
precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale
(4) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice
locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile
publice, în condiţiile legii.
(5) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale
administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(6) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele
prevăzute de lege.
(7) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea
resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.
(8) Controlul administrativ şi controlul financiar al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale se
exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
(9)În conformitate cu prevederile:
a) art.128 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și
completările ulterioare primarul și președintele de ședință învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit legii.
b)art.128 alin(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și
completările ulterioare aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin
exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi.
Art.6.-În conformitate cu prevederile art.77 din Legea nr. 215/2001,modificată și completată „Primarul,
viceprimarul, secretarul unității administrativ -teritoriale și aparatul de secialitate al primarului constituie o
structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire
Hotârările Consiliul local si dispozițiile primarului ,solutionând problemele curente ale colectivității locale.
Art.7.Comunele au câte un primar şi un viceprimar aleşi în condiţiile legii
Art.8. (1)Primarul indeplineste o functie de autoritate publică.
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(2)În conformitate cu prevederile legale în vigoare primarul are atribuții referitoare la bugetul local,respectiv
exercită funcția de ordonator principal de credite.
(3)Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
Consitutiei precum si punerea in aplicare a legilor ,a decretelor Presedintelui Romaniei , a hotărârilor și
Ordonantelor Guvernului ,a hotarilor Consiliului local ;dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea
ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor ,ale celorlalti conducatori ai autoritatilor
administratiei publice centrale,ale prefectului ,precum și a hotararilor consiliului Judetean ,in conditiilor legii.
(4)Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele
fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
(5)Primarul conduce serviciile publice locale.
(6) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele
normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă,
precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a
fost ales.
(7)în exercitarea atribuțiilor referitoare la bugetul local primarul exercită funcția de ordonator de credite
Art.9.(1)Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia ,care ii poate delega
atributiile sale.
(2)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut.
(3)Viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului îndeplinind atribuțiile sale,în funcție de situația de
fapt și de drept în speță{ex:semneză actele administrative(dispoziții,adeverințe,...e.t.c),....}.
(4)În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță viceprimarul întocmește/semnează referate,note
de fundamentare,regulamente,anexe,..e.t.c, care stau la baza emiterii/fac parte integrantă din proiectele/hotărârile
adoptate de către Consiliul Local.
(5)În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță viceprimarul face parte din comisii constituite
în calitate de președinte/membru
Art.10.-(1)Potrivit art. 116 din Legea 215/2001, republicată și completată, fiecare unitate administrativ –
teritoriala are un secretar. Secretarul comunei este functionar public de conducere cu studii superioare juridice sau
administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
a) Perioada in care persoana cu studii juridice ocupa functia de secretar al unitatii administrativ teritoriale
constituie vechime in specialitate.
b) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea
destituirii din funcţie
c)Secretarul nu poate fi soț ,soție sau rudă de gradul intăâi cu primarul sau cu viceprimarul ,respectiv cu
președintele sau vicepresedintele consiliului județean ,sub sancțiunea eliberării din funcție.
d)Recrutarea,numirea ,suspendarea ,modificarea ,incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale
secretarului unitatii administrativ –teritoriale in conformitate cu prevederile legislatiei privind funcția publică și
funcționarii publici.
(2) Potrivit art. 117 din Legea 215/2001,republicată și completată Secretarul unităţii administrativteritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului ,respectiv hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local, ;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, şedintele
acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor
prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică
ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege ,........
(3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (81) din Legea 215/2001 secretarul
unităţii administrativ- teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(4) convocarea consiliului local ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect;
(5)participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului Local;
(6) întocmește procesul –verbal al ședinței Consiliului Local
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(7) contrasemnează, pentru legalitate,hotărârile adoptate de către Consiliul Local;
(8)comunică hotărârile Consiliului local primarului și prefectului de îndată ,dar nu mai târziu de 10 zile
lucrătoare de la data adoptării;
(9)aduce la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ în termen de 5 zile de la data comunicării
oficiale către prefect( transmiterea în vederea afisării pe site-ul primăriei a acestora):
(10)comunică către prefect a dispozițiilor primarului în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor;
(11) ține evidența statistică a hotărârilor Consiliului Local comunei Cleja și a dispozițiilor Primarului
Comunei Cleja.
(12)semneză certificatul de urbanism și autorizația de construire în conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată și completată;
(13)atribuții comisie fond funciar comform prevederilor legale care reglementează acest aspect(ex.Legea
18/1991,H.G 890/2005,.....);
(14)semnează listele electorale permanente comform prevederilor legale care reglementează acest aspect;
(15) Controlează și coordonează activitatea registrului agricol , conform prevederilor legale care
reglementează acest aspect;
(16) face parte din Comitetul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru Situarii de
Urgență la nivelul Comunei Cleja;
(17)președinte/membru comisie disciplină,respectiv comisie paritară constituită la nivelul unității;
(18)Atribuții conform Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,cu modificările și completările
ulterioare,respectiv:
‘‘Art. 12. (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în situaţiile de încetare a mandatului
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima
şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va
fi însoţit de actele justificative.
Art. 16. (1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin
prin care constată încetarea mandatului primarului.
(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi actele din care
rezultă motivul legal de încetare a mandatului‘‘.
 Delegarea de atribuții și competență :
Pe timpul concediului de odihnă ,concediului medical sau în alte situatii neprevăzute atribuțiile vor fi
preluate de un alt funcționar stabilit de primarul comunei,în conformitate cu prevederile legale ,care
reglementează domeniul de activitate.
Art.11-(1)Potrivit art. 36 alin(3) lit. “b” si art. 63 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicată în anul 2007,cu modificarile și completările ulterioare Consiliul Local “aprobă în condițiile
legii, la propunerea primarului,înfiintarea ,organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
primarului,ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local local.
(2) Conform legislației specifice Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau aprobă Statul de funcţii si
organigrama aparatului de specialitate a primarului
Art.12.(1)Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la
art.61 alin. (2) din Legea 215/2001,e.t.c, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii.
Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(4)Salariaţii din aparatul de specialitate a primarului comuna Cleja sunt funcţionari publici şi personal
contractual, iar drepturile şi obligaţiile sunt cele prevăzute de legislația specifică,care reglementează domeniul de
activitate(Ex: Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, Codul muncii,cu modificarile si completarile ulterioare,e.t.c.)
(5) Conform art. 63, alin. (5), lit. “e” din Legea 215/2001,republicata in anul 2007 primarul numeste
,sanctioneaza si dispune suspendarea ,modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau,dupa caz a raporturilor
de munca,in conditiile legii,pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate ,pecum si pentru conducatoriii
institutiilor publice.
(6)Criterii de performanță
- cunoştinţe şi experienţă;
- complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
- judecata şi impactul deciziilor;
- responsabilitate, coordonare şi supervizare;
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- dialog social şi comunicare;
- condiţii de muncă;
- incompatibilităţi şi regimuri speciale.
- cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
- calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
- perfecţionarea pregătirii profesionale;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- comunicare;
- disciplină;
- rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
- capacitatea de asumare a responsabilităţii;
- integritate şi etică profesională.
Art. 13. SĂNĂTATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
(1) Primăria comunei Cleja,judetul Bacau este obligată să ia toate măsurile în vederea asigurării sănătăţii şi
vieţii angajaţilor, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru respectarea
normelor de tehnica securităţii şi igienă a muncii, la locurile de muncă ,conform legislatiei specifice in vigoare(
Legea nr.316/2006 a securitatii si sanatatii in munca,H.G1426/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 316/2006,privind sanatatea si securitatea in munca, Codul Muncii,e.tc.)
(2)Principalele obligații ale Primăriei Cleja, judetul Bacau sunt:
a) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de
prevenire; să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă;
ca urmare a acestei evaluări, măsurile adoptate de angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului de protecţie a
angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii respective, la toate nivelurile ierarhice;
b) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la riscuri ce le pot
afecta sănătatea şi securitatea; salariatele menţionate să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii
sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz;
c) să asigure, dacă este cazul, auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul instituţiilor
abilitate;
d) să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar,
acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai unităţii
e) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în
domeniul protecţiei muncii
(3) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate şi de igiena muncii
pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să folosească şi să întreţină în bune condiţii mijloacele de
protecţie individuală ce
le-au
fost
încredinţate, principalelele obligaţiile angajaţilor
sunt:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a
acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie ;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive ;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de
muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi ;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată
conducătorul locului de muncă ;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă
sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă
pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul
protecţiei muncii;
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Art.14.-(1)Abilități, calități și aptitudini necesare ocupării posturilor din cadrul instituției respectiv
obligatii/atribuții generale ale personalului aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specilitate al
primarului în vederea desfățurării activității la nivelul unității în bune condiții și în comformitate cu prevederile
legale.
a) Abilitati ,calitati si aptitudini necesare-capacitate de organizare,abilitati de comunicare,capacitatea de
munca în efort prelungit,lucrul in echipă,spirit de initiativă,simțul răspunderii, discernământ, corectitudine
,capacitatea de a oferi informatia adecvată desfasurarii activitatii, capacitatea de a stabili şi menţine anumite
standarde, capacitatea de a respecta termenele limită,eficiență ,inițiativă și creativitate,analiză și sinteză, procupare
pentru ridicarea nivelului profesional, promtitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor respectarea regulilor de
conduita și integritate.
b)Obligațiile/atributiile generale ale personalului aferent compartimentelor de resort:
1.Cunoasterea temeinică si operativă a prevederilor actelor normative referitoare la activitatea specicifică
postului si a altor acte normative specifice activitații desfășurate in administratia publica locală;
2.Obligatia de a cunoaște sarcinile si responsabilitatile ce revin instituției/ compartimentului in care sunt
incadrați,conform legislației specifice respectiv de ași perfectiona pregatirea profesionala teoretică prin studierea
legislației în vigoare și de ași însuși deprinderile practice necesare executarii prerogativelor funcției deținute in
cadrul institutiei
3.Obligatia ca ,prin actele si faptele sale sa respecte Constitutia ,legile tarii si să actioneze pentru punerea in
aplicare a dispozitiilor legale,in conformitate cu atributiile ce ii revin ,cu respectarea eticii profesionale.
4.Obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,
informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii(Ex:Legea
677//2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date , cu excepţia informaţiilor de interes public, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE,...e.t.c)
5.Obligația de a respecta intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitățile,stabilite
potrivit legii.
6.Obligatia de a folosi timpul de lucru,precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru
desfasurarea activitatilor din cadrul instituției,functiei detinute,de a respecta normele de conduită,sănătate și
securitate în muncă,conform prevederilor legale,care reglementează domeniul de activitate.
7.Răspunde de integritatea și păstrarea în bună stare a documentelor gestionate/ întocmite în cadrul
compartimentului/instituției
8. Ia măsuri pentru asigurarea impotriva degradării,distrugerii sau sustragerea documentelor gestionate/ întocmite
în cadrul compartimentului/instituției ,precum și pentru pentru folosirea /furnizarea datelor din acestea,cu
respectarea prevederilor legale.Personalului îi este interzis să folosească timpul de lucru, documentele gestionate/
întocmite în cadrul compartimentului/instituției,.... în folosul personal/rudelor/afinilor,e.t.c.,,,.
9.Personalul are obligația de a folosi/furniza documentele,datele din cadrul instituției/compartimentului cu
respectarea prevederilor legale care reglementează acest aspect(Ex:Legea 677//2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date , cu excepţia informaţiilor de
interes public, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,...e.t.c)
10. Îndosariaza, numeroteaza si preda ,anual documentele aferente compartimentului, conform prevederilor legale,
la arhivă;
11. Întocmeste referate de specialitate pe care le prezinta Consiliului Local si primarului in vederea adoptarii de
hotarari,respectiv emiterea de dispozitii.Intocmește si semnează anexele de specialitate ,care fac parte integrată din
Hotararile Consiliului Local /dispozitiile primarului,răspunsuri la adrese,petiții,.e.t.c,dupa caz,conform prevederilor
legale.
12.Participă,în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță la şedinţele consiliului local, prezentând
situaţiile/informațiile cerute de membrii acestora
13.Răspunde de realitatea ,calitatea,eficienta,oportunitatea ,legalitatea datelor si operatiunilor cuprinse in
documentele intocmite in cadrul compartimentului/instituției,în conformitate cu prevederile legale.
14.Redactează/tehnoredactează/semnează documentele specifice postului/domeniului de activitate :adeverințe,
certificate, referate, rapoarte,note de fundamentare,regulamente,anexe parte integrantă din hotărâri/dispoziții,
răspunsuri instituții/autorități,conform legislației specifice,semnează alături de șeful de birou financiar –contabil
,personalul aferent compartimentului de achiziții,autoritățile publice de la nivelul instituției contractele incheiate
de acestea referitoare la domeniul de activitate aferent compartimentului de resort al cărui este titular,solutionează
in termenul prevazut de lege corespondenta repartizată ,după caz în funcție de situația de fapt și prevederile legale.
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15. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății în muncă,conform Legii 319/2006,precum și a altor
acte normative care reglementează acest aspect,salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor
accidente,ca urmare a unor acțini voluntare.
16. Respectă normele P.S.I,conform legislației în vigoare (ex.Legea nr.307/2007,e.t.c,...)
17. Se vor elibera certificate și adeverințe numai în cazurile în care situațiile sau datele a căror confirmare se cere
rezultă din documentele deținute de catre unitate,conform legislației specifice (ex: O.G 33/2002,e.t.c.,...)
18. Datele instrumentate la nivelul compartimentului de resort și care fac obiectul înscrierii/modificării în registrul
agricol(suport hărtie,electronic,RAN)/registru rol,e.t.c.,,conform legislației specifice , se vor comunica
functionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului în trei zile lucrătoare pentru a
proceda în funcție de situația de fapt și prevederile legale
(2)Atribuţii specifice Sistemului de control intern managerial, în funcție de situația de fapt și
prevederile legale,care reglementează domeniul de activitate:
 Contribuie la elaborarea, dezvoltarea si actualizarea procedurilor specifice de lucru, ...e.t.c., conform
legislației specifice;
(3)Activități consiliere,informare,publicitate
 Efectuează activităti de informare și de consiliere a cetațenilor privind problemele specifice postului.
 Asigurarea , dupa caz, publicitatea/comunicarea actelor emise in cadrul institutiei, sau a altor acte transmise
de autoritățile competente spre publicare la sediul instituției,și transmiterea spre publicare pe site-ul
primăriei (Ex:H.C.L,Dispoziții Primar,...e.t.c), referitoare la domeniul de activitate, conform prevederilor
legale care reglementează acest aspect.
Art.15 .-Personalului din cadrul instituției,conform prevederilor legale in vigoare , îi este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitate în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter
normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau
instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari
publici, precum şi a unor persoane fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice
ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
f să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici,
precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat;
g) folosirea de către funcţionarii publici în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor
funcţiei publice deţinute;
h) urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane prin exercitarea atribuţiilor de serviciu;
i) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei
publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unor anumite măsuri;
j) să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea de interese
personale sau activităţi didactice;
CAPITOLUL II OBLIGAȚIILE GENERALE ALE ANGAJATORULUI/ORDONATORULUI DE
CREDITE
Art. 16-(1) În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001,republicata in anul 2007, legea administraţiei publice
locale, primarul indeplineste o functie de autoritate publica
(2)pentru buna funcţionare a administraţiei publice locale, primarul dispune şi aproba, după caz,în codițiile
legii:
 întocmirea statului personalului din cadrul aparatului de specialitate şi stabilirea prin fişele posturilor a
sarcinilor concrete a fiecărui salariat, sarcini ce vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor, atât la încadrare, cât şi pe
timpul derulării contractului de muncă, raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici si pentru personalul
contractual;
 organizarea muncii personalului în conformitate cu organigrama şi numărul de personal acordat şi
încadrarea în posturile vacante a salariaţilor, conform legii;
 masuri pentru realizarea atribuţiilor proprii la nivelul serviciilor publice;
 să se asigure salariaţilor posibilitatea de a-si desfăşura activitatea in condiţiile prevazute de lege;
 organizarea pregătirii profesionale, selecţionarea, angajarea şi avansarea în funcţii, grade în raport cu
competenta;
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 masuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare si respectarea dispoziţiilor legale referitoare la durata
timpului de munca, repausul zilnic si săptămânal, concediul de odihna, concediul fără plată;
 masuri pentru întocmirea fiselor de evaluare privind activitatea profesionala desfăşurata;
 încheierea contractelor de munca in forma scrisa in doua exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare
parte;
 tinerea Registrului General de evidenta a salariatilor;
 eliberarea de adeverinţe persoanelor transferate sau pensionate, necesare dovedirii perioadei in care au
lucrat, funcţiile îndeplinite, salariile obţinute;
 masuri pentru întocmirea unei corecte evaluări prind activitatea profesionala a salariatului căruia i-au încetat
raporturile de munca, mai puţin prin pensionare;
 asigurarea efectuării anuale de către toţi salariaţii a concediului de odihna, conform planificării aprobate;
 masuri pentru achitarea drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor:
- salarii o dată pe luna;
- lichidarea drepturilor băneşti in 10 zile de la data încetării raporturilor de munca;
- indemnizaţia aferenta concediului de odihna;
- indemnizaţie pentru incapacitate temporara de munca;
- concedii de maternitate;
- îngrijirea copilului bolnav, precum si alte drepturi băneşti ce se cuvin din fondurile de asigurări
sociale si care se vor plăti chenzinal, in condiţiile legii;
- la stabilirea sistemului de salarizare se va avea in vedere crearea unei ierarhii pe clase, grade ,
bazate pe evaluarea postului conform legislaţiei in vigoare;
- funcţionarii publici si personalul contractual beneficiază in exercitarea atribuţiilor lor de protecţia
legii
CAPITOLUL III - OBLIGATIILE GENERALE ALE PERSONALULUI U.A.T/PRIMĂRIE
Art.17-(1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile si autorităţile publice si alte unitatea bugetare se face numai prin
concurs sau examen, după caz.
(2)Salariaţii din cadrul aparatulului de specialitate a primarului comunei Cleja,judetul Bacau au
următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a-si realiza si îndeplini atribuţiile de serviciu ce le revin conform prevederilor
actelor normative /actele administrative specifice domeniului de activitate și fisei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in legislașia specifică domeniului de
activitate,actele administrative regulamentul intern, precum , contractul individual de munca,e.t.c,în funcție de
situația de fapt și prevederile legale în speță;
d) obligaţia de fidelitate către angajator;
e) obligaţia de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) la locul de munca, in familie si in societate sa aibă un comportament demn de consideraţie si
încredere, pe care o impune poziţia oficiala, abţinându-se de la orice acte de natura sa compromită prestigiul sau sa
contravină funcţiei pe care o deţine.
CAPITOLUL IV – DREPTURILE SI PROTECTIA SOCIALA A SALARIATILOR
Art.18.-Drepturile si obligaţiile privind relaţiile de munca dintre angajator si salariaţi se stabilesc potrivit
legii , contractelor individuale de munca,e.t.c,în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță.
Art.19 – Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se
urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute prin lege salariaţilor sau ridicarea acestor drepturi este lovita de
nulitate.
Art. 20- (1) Salariaţii au in principal următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de şanse si tratament
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sănătate in munca;
g) dreptul la acces la formare profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul la protecţie in caz de concediere;
j) dreptul la sporuri de vechime in bani corespunzător transelor de vechime stabilite prin lege;
k) dreptul la indemnizaţie de conducere pentru personalul care îndeplineşte astfel de funcţii(in
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conditiile legii in vigoare)
(2) Salariatii benificiaza si de alte drepturi reesite din actele normative,e.t.c care reglementeaza
activitatea functionarilor publici si a personalului contractual.
CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ
Art. 21 – Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor de răspundere civile contractuale sa îl
despăgubească pe salariat, in situaţia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in
timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau in legătura cu serviciul.
Art. 22 – Salariaţii răspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legătura cu munca lor(aspect dovedit conform
conform legislației în vigoare care reglementează acest aspect).
Art. 23 – Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute si care nu
puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se încadrează in riscul normal al serviciului.
Art. 24 – Când paguba a fost produsa de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte in
raport cu măsura in care a contribuit la producerea ei aspect dovedit conform conform legislației în vigoare care
reglementează acest aspect).
Art. 25 – Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorată este obligat să o restituie.
CAPITOLUL VI – DREPTURILE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 26 – Dreptul funcţionarilor publici si personalului contractual la opinie este garantat.
Art. 27 – Dreptul la asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici/contractuali, in condiţiile legii
a) cei interesaţi pot in mod liber sa înfiinţeze organizaţii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat
in cadrul acestora;
b) funcţionarii publici/contractuali se pot asocia in organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea
intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale si protejarea statutului lor.
Art. 28 – (1) Pentru activitatea depusă funcţionarii publici si personalul contractual au dreptul la salariu, care se
compune din salariul de baza, si alte sporuri stabilite,dupa caz, prin acte normative, Hotarari judecatoresti,hotarari
de consiliu local,dispozitii ale primarului ,Contracte colective de munca,acorduri colective de munca,.....e.t.c
conform legislației specifice în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță
(2) Funcţionarii publici si personalul contractual beneficiază de prime si alte drepturi salariale in condiţiile
legii.
(3) Sistemul de salarizare al funcţionarilor publici si al personalului contractual se stabileşte prin lege.
Art. 29 - (1)Funcţionarii publici si personalul contractual au dreptul de a-si perfecţiona in mod continuu
pregătirea profesionala.
(2)Pe perioada in care funcţionarii publici/contractuali urmează forme de pregătire profesionala beneficiază
de drepturi salariale cuvenite in situaţia in care acestea sunt:
a) organizate la iniţiativa ori in interesul autoritarii sau instituţiei publice ;
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului instituţiei sau autoritarii publice;
c) organizate de Institutul Naţional de Administraţie,A.N.F.P de centrele regionale de formare continua pentru
administraţia publica locala,formatori , instituţii/autorități,e.t.c,.. specializate din tara sau străinătate, în condiţiile
legii.
d) In cazul in care formarea si perfecţionarea profesionala are loc in afara localităţii unde îşi are sediul
autoritatea sau instituţia publica funcţionarul public/contractual beneficiază de drepturile prevăzute in condiţiile
legii.
e) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfecţionare profesionala a funcţionarilor
publici/contractuali organizate in condiţiile legii autorităţile si instituţiile publice au obligaţia sa prevadă in
bugetul anual sumele necesare pentru cheltuielile respective.
Art. 30 – (1)Durata normala a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe
săptămâna,conform legislației în vigoare.
(2) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autoritarii publice peste durata normala a timpului de
lucru sau zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la
recuperare sau ,dupa caz ,la plata majorata cu un spor de 100% din salariu,in conditiile legii in vigoare
specifice,care reglementeaza acest aspect
Art. 31 –(1) Funcţionarii publici si personalul contractual au dreptul, in condiţiile legii, la concediu de odihna, la
concedii medicale si alte concedii.
(2) In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru creşterea si îngrijirea
copiilor raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului
public/contractual.
Art. 32- (1)Funcţionarii publici si personalul contractual beneficiază in exercitarea atribuţiilor lor de protecţia
legii.
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(2)Angajaţii care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice şi din celelalte
unităţi bugetare, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau execuţie din autorităţile, instituţiile publice
şi din celelalte unităţi bugetare se bucură de protecţia Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
CAPITOLUL VII -INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI
PERSONALULUI
CONTRACTUAL
Art. 33 – (1)Funcţionarii publici si personalul contractual sunt datori sa îşi îndeplinească cu profesionalism,
loialitate, corectitudine si in mod conştiincios îndatoririle de serviciu.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetăţenilor, prin
participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica in scopul realizării competentelor
autoritarilor si ale instituţiilor publice.
(3) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum
si de a asigura, in condiţiile legii, transparenta administrativa, pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului
in integritatea si eficacitatea autoritarilor si instituţiilor publice.
Art. 34 – (1)Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia ca prin actele si faptele lor sa respecte
Constituţia, legile tarii si sa acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, in conformitate cu atribuţiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) In relaţiile cu personalul din cadrul autoritarii sau instituţiei publice in care îşi desfăşoară activitatea
funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţa,
corectitudine si amabilitate.
(3) Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si
demnitatii persoanelor in cadrul autoritarii sau instituţiei publice in care îşi desfăşoară activitatea, precum si
persoanelor cu care intra in legătura in exercitarea funcţiei publice.
(4) Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine imparţiala si justificata pentru
rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetăţenilor, au obligaţia sa respecte principiul egalitarii cetăţenilor in fata
legii si a autoritarilor publice.
Art. 35 – Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a apăra in mod loaial prestigiul
autoritatii sau instituţiei publice in care îşi desfăşoară activitatea, precum si de a se abţine de la orice act ori fapt
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Art. 36 –(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca in exercitarea obligaţiilor ce le revin sa se abţină de la
exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis , in exercitarea funcţiei publice:
a) sa participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice
b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica
c) sa colaboreze, in afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii
sau sponsorizări partidelor politice;
d) sa afişeze in cadrul autoritarilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 37 -(1) Functionarii publici si contractuali raspund,potrivit legii,de indeplinirea atributiilor ce le revin din
functia publica pe care o detin,precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul este obligat sa se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3).Functionarul are dreptul sa refuze,in scris si motivat,indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul
ierarhic,daca la considera ilegale.Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris ,functinarul este obligat sa o
execute ,cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala.Functionarul are indatorirea sa aduca la cunostinta
superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia asfel de situatii.
(4)Functionarii au obligatia de a rezolva ,in termenele stabilite,lucrarile repartizate.
Art. 38 – Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a păstra secretul de stat, secretul de
serviciu,în condiţiile legii.
Art. 39 – Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie sa păstreze confidenţialitatea in legătura cu
faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa in exercitarea funcţie ,respectiv protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date , cu excepţia informaţiilor
de interes public.
Art.40 – Funcţionarilor le este interzis:
a) sa exprime in mod public aprecieri in legătura cu activitatea autoritarii sau instituţiei publice in
care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b) sa facă aprecieri neautorizate in legătura cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in care
autoritatea sau instituţia publica in care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
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c) sa dezvăluie informaţii care nu au caracter public decât cele prevăzute de lege;
d) sa dezvăluie informaţiile la care au acces in exercitarea funcţiei publice daca aceasta dezvăluire
este de natura sa atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor
funcţionari publici, precum si ale unor persoane fizice sau juridice.
Art. 41 –(1) Funcţionarilor le este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect pentru ei sau pentru
alţii, in considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea intr-o funcţie publica, precum si la încetarea raportului de serviciu funcţionarii publici sunt
obligaţi sa prezinte, in condiţiile legii, conducătorului autoritarii sau instituţiei publice declaraţia de avere, care
se actualizează anual, potrivit legii.
Art. 42 – Funcţionarilor publici de execuţie le este interzis sa primească direct cereri a căror rezolvare nu intra
in competenta lor, ori sa intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
Art. 43 – Evaluarea activităţii funcţionarilor publici si pesonalului contractual se face conform prevederilor
legale ,care reglementeaza acest aspect,de către autoritățile publice competente .
CAPITOLUL VIII – SANCTIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI
Art.44 -Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având dreptul de a aplica potrivit legii sancţiuni
disciplinare salariaţilor ori de cate ori constata ca aceştia au săvârşit o abatere disciplinara.
Art. 45 – Abaterea disciplinara este o fapta in legătura cu munca si care consta intr-o acţiune sau inacţiune
săvârşita cu vinovatie de salariat prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul
individual de munca, ordinele si dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 46 – Incalcarea de către funcţionarii publici cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea
disciplinara, contravenţionala civila sau penala, după caz.
Art. 47 (1) Încălcarea de către funcţionarii publici cu vinovăţie a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice
pe care o deţin si a normelor de conduita profesionala si civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara si
atrage răspunderea disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematica in efectuarea lucrărilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor
c) absente nemotivate la serviciu;
d) intervenţii sau stăruinţe pentru soluţionarea unor cereri in afara cadrului legal;
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
f) manifestări care aduc atingere prestigiului autoritarii sau instituţiei publice;
g) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
h) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu;
i) incalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitatea, conflicte de interese
si interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionari;
j) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii in vederea
soluţionării cererilor acestora;
k) folosirea timpului de lucru ,precum si bunurile institutiei (calculatoare,aparatura din
dotare,documente,precum si a altor mijloace materiale), documentele gestionate/ întocmite în cadrul
compartimentului/instituției,....
în
interesul
personal/rudelor/afinilor,e.t.c.,folosirea/furnizarea
documentelor,datelor
din cadrul instituției/compartimentului în interesul personal/rudelor/afinilor cu
nerespectarea prevederilor legale care reglementează acest aspect;
l) prezentarea la serviciu in tinuta indecenta,ori necoresunzatoare,ori sub influenta bauturilor
alcoolice;
m) parasirea locului de munca sau plecarea din institutie fara motive temeinice si fara aprobarea
sefilor ierarhici;
n) dezvăluirea informatiilor care nu au caracter public,in alte conditii decat cele prevazute de
lege(informatii la care au acces in executarea functiei,daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga ori sa
prejudicieze imagine sau drepturile institutiei ori ale unor functionari precum si a unor persoane fizice sau
juridice);
o) refuzul personalului din cadrul compartimentelor de specialitate ale primarului de a rezolva
corespondenta repartizata,de a intocmi si semna referatele,anexele de specialitate, in vederea elaborarii
documentelor (raspunsuri adrese, petii;dispozitii primar,Hotarari consiliu local,...) specifice domeniului de
activitate.
p)
exprimarea aprecierilor neautorizate in legătura cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in
care autoritatea sau instituţia publica in care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisa
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b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, după caz, de promovare in
funcţia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an;
e) destituirea din funcţie.
Art. 48–(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 40, alin. 2 lit. “a” se aplica direct de către conducătorul
institutiei in care funcţionează cel in cauza.
(2) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabila a faptei săvârşite si
după audierea funcţionarului public.
(3) Audierea funcţionarului public trebuie consemnata in scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul
funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare
care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.
Art. 49 –(1) In cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja,judetul Bacau se constituie comisia
de disciplina si comisia paritara prin dispozitile primarului comunei Cleja,
(2) Comisia de disciplina este competenta sa cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare si sa propuna
sanctiunea aplicabila functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja,judetul
Bacau.
(3) Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios
administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.
Prevederile prezentului capitol se aplica si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Cleja,judetul Bacau,in masura in care acestea sunt in concordonta cu actele normative care
reglementeaza activitatea acestuia.
CAPITOLUL IX MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU
Art. 50 – Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
a) delegare
b) detasare
c) transfer
d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Art. 51 –Suspendarea raportului de serviciu
Raportul de servicu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una din
urmatoarele situatii:
a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva;
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publica sa desfăşoare activitatea in cadrul unor
misiuni diplomatice ale României ori in cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada
respectiva;
d) desfăşoară activitate sindicala pentru care este prevăzuta suspendarea, in condiţiile legii;
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectuează tratament medical in străinătate, daca funcţionarul public nu se afla in concediu
medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru însoţirea şotului sau, după caz, a şotiei ori a
unei rude pana la gradul I inclusiv, in condiţiile legii;
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara, in condiţiile legii;
i) este dispărut, iar dispariţia a fost constatata prin hotărâre judecătoreasca irevocabila
j) forţa majora
k) in alte cazuri expres prevăzute de lege.
Art. 52 – Încetarea raportului de serviciu
(1) Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici are loc în următoarele condiţii:
a) de drept;
b) prin acordul parţilor consemnat in scris;
c) prin eliberare din funcţia publica;
d) prin destituire din funcţia publica;
e) prin demisie.
(2) La încetarea raporturilor de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite in cadrul
carierei, cu excepţia cazului in care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.
(3) Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj in cazul in care
raporturile de serviciu nu au încetat din motive imputabile acestora.
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Drepturile,obligatiile si sanctiunile personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului
comunei Cleja,judetul Bacau sunt cele enumerate pentru functionarii publici,in masura reglementarii acestora de
actele normative specifice in vigoare
CAPITOLUL X – ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR
Art. 53-In cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja, conform organigramei şi statului de
funcţii, funcţionează următoarele servicii ,birouri si compartimente:
1.Administrator public
2.Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;
3.Birou financiar contabil ,resurse umane,achizitii;executari silite;
4.Compartiment audit
5.Compartiment mediu ;
6.Compartiment salubrizare;
7.Compartient iluminat public
8.Compartiment de transport public local si transport in regim de taxi-microbuz scolar
9.Compartiment Relatii cu Publicul ,Secretariat;
10.Compartiment Administratie Publica –Autorizari ,STARE CIVILA
11.Compartiment Cadastru –Amenajarea teritoriului ;
12.Compartiment Agricol;
13.Compartiment Urbanism;
14.Compartiment protectie civila;
15.Compartiment administrarea Domeniului Public si Privat-Dezvoltare Locala;
16.Compartiment cultură;
17.Compartiment arhivă
18.Compartiment administrativ
19.Compartiment gospodarire
20.Compartiment dezvoltare locală,strategie,programe,managementul proiectelor
21.Compartiment asistență socială
Art.54. ADMINISTRATOR PUBLIC
Conform prevederilor Legii 215/2001,republicată și modificată,respectiv:
Art. 112. - (1) La nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei
de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii,
proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu
primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de
credite.
 Organizează/coordonează și răspunde direct de
activitatea aferentă domeniului dezvoltare
locală,programe,managementul proiectelor de nivelul unității,conform prevederilor legale ,care reglementează
domeniul de activitate;
 Aplicarea de principii și tehnici

moderne privind managementul

proiectelor cu finanțare

externă,guvernamentală,locală;


Coordonează, verifică şi îndrumă activitatea compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al

primarului şi a serviciilor publice de interes local ,redactează/tenoredactează/semnează referate,note de
fundamentare,contracte,anexe hotărâri/dispoziții primar,răspunsuri autorități /instituții,situații,studii,e.t.c,.... în
funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță,cu respectarea actelor normative în vigoare. Răspunde de
realitatea ,calitatea,eficienta,oportunitatea ,legalitatea datelor si operațiunilor cuprinse in documentele întocmite in
cadrul compartimentului/institutiei,in conformitate cu prevederile legale;
 formulează puncte în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță,argumentate și fundamentate
legal ;
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 colaborează cu viceprimarul comunei pentru buna desfăşurare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
a activităţilor edilitar-gospodăreşti;
 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal
local, gradul de încasare a contribuţiilor fiscale individuale la cheltuielile publice, precum şi modalitaţile legale de
urmărire şi executare silită,verifică,coordonează activitatea de la nivelul instituției privind eliminarea
neconcordanței elementelor ce consituie baza de date aferentă masei impozabile;
 verifică,dupa caz prin/cu compartimentele de de specialitate,corecta înregistrare fiscală/registrul agricolsuport de hâtie respectiv electronic,concordanţa dintre acestea,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest
aspect, pentru contribuabilii de la nivelul unităţii administrativ –teritoriale;
 asigură managementul şi coordonarea investiţiilor publice, a achiziţiilor publice, gestionarea activităţii de
finanţare şi atragere de fonduri europene, guvernamentale eficientizarea activităţii administraţiei publice
locale,elaborarea strategiilor de dezvoltare locală,serviciilor publice,elaborarea planurilor de acțiune și de investiții
aferente,elaborarea/coordonarea proiectelor de finanțare a investițiilor de interes local din fonduri nerambursabile /
rambursabile/locale,coordonarea ,monitorizarea ,evaluarea și controlul furnizării serviciilor publice locale și a
prestatorilor acestora (ex: serviciile de utilități publice,administrarea drumurilor
publice,administrarea
infrastructurii educaționale și sociale,...e.t.c);
 sprijină şi urmăreşte realizarea strategiei, a planurilor şi activităţilor de dezvoltare durabilă a comunei
Cleja, economică, infrastructură şi creşterea atractivităţii;
 asigură şi urmăreşte inventarierea patrimoniului public şi privat şi verifică modul de administrare al
acestuia în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță ;
 organizează si coordonează
activitatea structurii urbanism,
si amenajarea teritoriului,respectiv
administrarea domeniului public și privat,dezvoltare locală,programe,managementul proiectelor;
 Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, păstrarea ,
conservarea si arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,contract de management,actele
administrative,fișa postului,regulamente,e.t.c.,
Legislație specifică:Ex:Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001,Legea nr. 477/2004 - privind Codul de
conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Legea 98/2016,privind achizițiile
publice,Legea 99/2016,privind achizițile sectoriale,H.G 395/2016,pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare aprevederilor referitoarela atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea
nr.98/2016,privind achizițiile publice Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
,Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,H.G
nr.867/2016,pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea Nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiuni de servicii,H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G
nr.54/2006,Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006,Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006,Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice,Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local ,modificate și completate.e.t.c.
Art.55.Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Seful SVSU-este direct subordonat primarului, care este si presedintele Comitetului local pentru situatii de
urgenta, iar pe linia specializarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Bacau- este sef al intregului
personal al serviciului.
 Efectuează/conduce intervenţii SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe,e.t.c.,conform
situației de fapt și prevederile legale în speță;
 Efectează/asigură permanență,conform legislatiei specifice domeniului de activitate,ori de câte ori
situația o impune

13



Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în
perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
 Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispoziţie de
către primar;
 Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau
distractivă,sărbători tradiţionale ;
 Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia
niveluI unităţii administrativ-teritoriale prevăzute de legislația specifică şi le supune spre aprobare
consiliului local;
 Răspunde în faţa primarului şi a consiliului local de activitatea desfăşurată de SVSU;
 Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU.;
 Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU. şi efectuează instruirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a angajaţilor din aparatul administrativ al primăriei;
 Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de
învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;
 raspunde de organizarea si defasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta,
potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare. De asemenea conduce
activitatile cu privire la: asigurarea capacitatii operative si de interventie, pregatire, planificare si desfasurarea
activitatilor conform planului de pregatire si interventie anual al serviciului;
 organizeaza si conduce actiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii,
calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta;
 planifică și conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor
operative, conform legii;
 asigura masuri organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea
personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau
la ordin;
 conduce lunar, procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit
documentelor intocmite in acest scop;
 asigură studierea si cunoasterea de catre personalul serviciului voluntar a particularitatilor localitatii si
clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum si principalele caracteristici ale factorilor de risc care
ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta;
 urmareste asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin Serviciul administrativ din cadrul Primariei
comunei Cleja, judetul Bacau pe baza propunerilor instructiunilor de dotare;
 întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii
de urgenta pe care o actualizeaza permanent;
 asigură încadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;
 informeaza primarul despre starile de pericol constatate pe teritoriul localitatii;
 verifică modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate si regulamentul de
organizare si functionare al serviciului voluntar;
 intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informandu-l pe primar
despre acestea;
 controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru
interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzator;
 tine evidenta participarii la pregatire profesionala si calificativele obtinute,aplicatiilor, exercitiilor si
interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
 urmareste executarea dispozitiilor date catre voluntari si nu permite amestecul altor persoane neautorizate in
conducerea serviciului;
 participă la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile
profesioniste pentru situații de urgență,la verificarea cunostintelor membrilor serviciului voluntar la incadrare;
 împreună cu compartimentul de prevenire verifica modul de respectare a masurilor de prevenire in
gospodariile populatiei si pe teritoriul agentilor economici din raza localitatii,face propuneri privind
imbunatatirea activitatii de prevenire si eliminarea starilor de pericol;
 pregateste si asigura desfasurarea bilantului anual al activitatii serviciului voluntar;
 întocmeste si actualizeaza in permanenta fisele postului pentru personalul voluntar;
 tine evidenta participarii la interventie si face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru
acordarea de distinctii sau premii;
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 intocmeste anual proiectul de buget pentru serviciu;
 urmareste in permanenta executia bugetara si face propuneri de rectificari daca este cazul catre
compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Cleja,judetul Bacau.
 promovează în permanență serviciul în randul populatiei și elevilor și asigură recrutarea permanentă de
voluntari;
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex:,Legea 215/2001,Legea 481/2004,Legea 307/2006,Ordin MAI 1184/2006,Ordin MAI
1259/2006,Legea 333/2003,Ordinul 96/2016,Legea 78/2014,O.G nr.27/2002,modificate și completate,e.t.c.,.....
Art.56 .Birou financiar contabil ,resurse umane,achizitii
Programează, organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului aferent Biroului,respectiv
colaboreaza cu compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,conform legislației
specifice,în funcție de situția de fapt și prevederile legale în speță
Participă la fundamentarea şi întocmirea anuală, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului
local al comunei Cleja, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi
Consiliului local , în vederea aprobării bugetului anual, asigură şi răspunde de respectarea termenelor şi procedurilor
legale de elaborare şi adoptare a bugetului local,respectiv respectarea Legii transparenței și a accesului la informații,
asigură și răspunde de respectarea legalitatii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor contabile.
Asigură inventarierea anuala si ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor banesti ce
apartin comunei si administrarea corespunzatoare a acestora,asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru
actualizarea evidenţei, valorificarea si buna administrare a domeniului public si privat al comunei
Urmareste si răspunde de respectarea si aplicarea hotărârilor consiliului local si a celorlalte acte normative în
domeniul economico-financiar.
1. Întocmește/exercita controlul asupra documentațiilor privind salarizarea/ statele de plata pentru
personalul de la nivelul unitatii administrativ teritoriale, aplicand reglementarile legale privind salarizarea,
consilierilor locali, demnitarilor, functionarilor publici si personalului contractual;
2.participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
3.aplică măsurile și stabileşte condiţiile privind buna organizare a activităţii de constatare, stabilire,
debitare, urmărire si încasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la agenţii economici si de la populaţie;
4.verifică actele de impunere, debitare, urmărire si încasare si de modificare a obligaţiilor fiscale;
5.stabileşte si aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei
financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de
executare silita;
6.verifică realitatea si legalitatea documentelor ce au stat la baza impunerii contribuabililor, persoane fizice
si juridice,respectiv efectuarea mentiunilor corespunzatoare ,in baza documentelor ,a situatiei cu privire la
constructiile noi,a persoanelor decedate,colaborând în acest sens cu personalul compartimentelor de
resort/autoritățile respectiv instituțiile competente ;
7.aplică sancţiunile prevăzute de actele normative referitoare la stabilirea, urmărirea si încasarea creanţelor
bugetare datorate de către contribuabili conform legislaţiei in vigoare;
8.întocmeşte, păstrează si arhivează dosarele fiscale si celelalte dosare referitoare la depunerea si încasarea
debitelor,conform prevederilor legale,care reglementează acest aspect;
9.analizează si întocmeşte documentaţia necesară, conform legislaţiei in vigoare, pentru soluţionarea
cererilor prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plată;
10.întocmeşte borderouri de debite si de scădere, urmăreşte operarea lor in evidentele sintetice si analitice;
11.efectuează operaţiunile de deschidere a evidentei analitice la plătitori la început de an fiscal, înregistrând
rămăşitele, majorările de întârziere si obligaţiile curente pentru contribuabili, persoane fizice si juridice;
12.asigură evidența analitică pe plătitori, persoane fizice sau juridice, înregistrând obligaţiile de plată pe
baza de borderouri de debite, pe fiecare fel de venit si urmăreşte ca încasarea veniturilor sa se facă in conturile
sintetice si analitice corespunzătoare subdiviziunilor clasificaţiei bugetare;
13.calculează majorările de întârziere prevăzute de reglementările in vigoare pentru nevărsarea în termen a
veniturilor bugetare pe baza datelor din evidente si le comunica plătitorilor, întocmind documentaţia necesara
pentru derularea procedurii de executare a creanţelor bugetare;
14.comunica prin înştiinţări de plată persoanelor fizice si juridice debitele pe care le au către bugetul local;
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15.întocmeşte documentele necesare, conform legislaţiei in vigoare pentru continuarea procedurii de
executare silita ( înştiinţare de plata, somaţie, adeverinţa de primire a somaţiei, titlu executoriu, dispoziţie de
urmărire) si asigura recuperarea prin toate mijloacele permise de actele normative a debitelor restante (sechestru,
licitaţie);
16.întocmeşte documentele necesare înştiinţării persoanelor fizice si juridice asupra debitelor pe care le au
de achitat către bugetul local;
17.stabileşte trimestrial lista debitelor care urmează a se prescrie, urmărindu-se rezolvarea acestora prin
aplicarea procedurii de executare silita;
18.aplica masurile de executare silita tuturor bunurilor mobile si imobile proprii debitorului, precum si a
veniturilor sale băneşti urmăribile, potrivit legii, numai in limita valorii necesare realizării creanţei bugetare;
19.întocmeşte documentaţia necesară declanşării insolvabilităţii, dacă este cazul;solicită informații de la
lichidatorii juridici despre societățile comerciale care au intrat in procedura de reorganizare juridica sau
faliment,in vederea inscrierii creantelor in tabelul creditorilor.
20.organizează si coordonează elaborarea proiectului bugetului Consiliului Local;
21.răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilităţii si prezentarea la termen a bilanţurilor contabile si
a conturilor de execuţie bugetara;
22.verifica necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor in limita si cu destinaţia
aprobata in bugetul propriu;
23.asigura aplicarea prevederilor legale privind manipularea, întocmirea, circulaţia si păstrarea imprimatelor
cu regim special si a celor cu caracter oficial;
24.respectarea principiilor de înregistrare cronologica si sistematica a operaţiunilor si a concordantei dintre
evidenta contabila analitica, evidenta contabila sintetica, bilanţ contabil si anexele la bilanţ;
25.primeşte si verifica extrasele de cont, cu documentele însoţitoare privind mişcarea, exactitatea datelor
înscrise in extrase cu cele din documentele însoţitoare;
26.urmăreşte încadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate si a destinaţiei stabilite;
27.intocmeste documentele privind acordarea drepturilor pentru personalul din cadrul primariei si opereaza
in aceastea toate modificarile survenite
28.întocmeşte statele de salarii pentru personalul din aparatul Primăriei;
29.intocmeste declaratia unica,in conformitate cu prevederile legale;
30.verifica si semneaza statele de plata privind drepturile consilierilor , demnitarilor si angajatilor(
indemnizatii,salarii ,concedii de odihna,medicale)
31.urmăreşte si centralizează datoriile lunar, urmăreşte derularea plaţilor pentru obiectivele de investiţii;
32.executa modificările ce intervin in structura bugetului local, ca urmare a aprobării unor acte normative in
sfera finanţelor publice locale;
32.trimestrial întocmeşte darea de seama contabila;;
33.evidenta financiar-contabila a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al unitatii administrativ
teritoriale
34.evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare
anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile
35.(1).intocmirea si tinerea la zi a registrelor de contabilitate si a situatiilor financiare,conform prevederilor
legale specifice;
(2) toate elementele patrimoniale din evidentele contabile sa corespunda cu cele identificabile fizic si toate
elementele de activ, pasiv, de venituri si cheltuieli sa reflecte valori reale, care exista si privesc Primaria comunei
Cleja;
36.intocmeste și ține la zi registrul general de evidenta a salariatilor,anexe,regulamente,organigrama ,stat de
funcții,plan de ocupare a funcțiilor publice,note de fundamentare ,fișa postului.....specifice domeniului de
activitate;
37.întocmeste lucrările privind evidența personalului,întocmește și ține la zi dosarele profesionale în funcție
de situația de fapt și prevederile legale colaborează/transmite documentele/datele necesare autorităților
/instituțiilor (Ex:A.N.F.P,....e.t.c),..... transmite/comunică /aduce la cunoștință documentele/actele
administrative ,(dispoziții,hotărâri,regulamente ,e.t.c)..ce privesc autoritățile/personalul din cadrul instituției;
38.tine evidență la zi a vechimii in muncă pentru personalul din primarie,organizează procedurile în
vederea organizării concursurilor ;
39. efectuează planificarea concediilor de odihna,redactează/tehnoredactează/semnează documentația
specifica salarizării,comunică și aduce la cunoștința salariaților actele admistrative care îi privesc;
40.elibereaza adeverinte ce dovedesc calitatea de angajat;
41.după caz, întocmește,dosarele pentru pensionarea salariatilor,documentația referitoare la evaluarea
salarațiilor pe care o prezintă primarului
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42.intocmeste si actualizeza strategia achizitiilor publice pe baza referatelor emise de compartimentele de
specialitate,asigura inregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achizitii publice, ;
43.estimeaza valoarea contractului de achizitie publica si seclecteaza pocedura aplicata pentru atribuirea
acestuia( licitatie deschisa,...............)
44. Initiază lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;













intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea
eventualelor neclaritati legate de acestea;
intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie
publica,
intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de
achizitie publica,
intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii
publice;
asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de
furnizare produse, servicii si lucrari;
intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
analizarea ofertelor depuse;
emiterea hotararilor de adjudecare
primirea si rezolvarea contestatiilor;
intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;

45. participarea la incheierea contractelor de achizitie publica,redactează tehnoredactează și semnează
contractele încheiate în cadrul instituției, alături de șeful de birou financiar contabil,.., autoritățile publice de la
nivelul instituției,e.t.c,în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță
46.transmiterea catre autoritatile competente ,in conformitate cu prevederile legislatiei specifice,a
informatiilor cu privire la contractele de achizitii ,de la nivelul unitatii;
47. intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si pastrarea in conformitate cu
prevederile legale.
48. asigurarea concordantei intre datele inscrise in registrul agricol pe suport de hartie si pe suport
electronic si Registrul Rol.
49. Întocmeşte anual programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi
aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum
şi justificarea cu documente a sumelor solicitate
50. Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării
cheltuielilor bugetare
51.Compartiment juridic aferent aparatului de specialitate al primarului din cadrul biroului
Reprezintă in fata instantelor judecatoresti competente interesele administratiei publice locale,intocmeste si
depune:actiuni,intâmpinări și recursuri privind interesele administratiei publice locale ale comunei
Cleja,promovează cereri de chemare in judecata,potrivit legii:desfiintari de constructii,actiuni in pretentii,anulare
acte administrative,constatarea nulitatii absolute a unor acte,e.t.c.,cereri de interventie,cereri de achiesare,cereri de
renuntare la judecata,cereri de suspendare,cereri reconventionale,e.t.c pe care le supune primarului spre avizare;
Promoveaza ori ce alte actiuni in justitie cu aprobarea conducatorului institutiei;
Pentru o buna aparare a institutiei pe care o reprezinta formuleaza;intampinari,interogatorii si raspunsuri la
interogatorii in colaborare cu serviciile/autoritățile competente,note scrise,concluzii,ridica exceptii;
Exercită caile ordinare si extraordinare de atac impotriva hotararilor nefavorabile;
Comunica,după caz ,împreună cu personalul aferent compartimentelor de resort, executorilor judecatoresti
,titlurile executorii obtinute,care nu pot fi volorificate prin organele proprii de executare silita;
Urmăreste după caz ,împreună cu personalul aferent compartimentelor de resort, evidenta proceselor si litigiilor
in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele institutiei,sustine ,dupa
caz,impreuna cu personalul aferent compartimentelor de resort din acadrul aparatului de specialitate al primarului,
in comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere in sedinta de Consiliu Local
si raspunde interpelarilor consilierilor locali;
Raspunde de raportari lunare,trimestriale si anuale legate de probleme juridice, asigura consultatii juridice ,in
conformitate cu prevederile legale ,care reglementeaza domeniul de activitate;asigura reprezentarea in fata
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organelor judecatoresti,notariale,procuratura ,politie si a celorlalte autoritati ale administratiei de stat cu avizul,dupa
caz,al ordonatorului principal de credite sau al Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau;
Asigura evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care autoritatea locala este parte,asigura,dupa
caz,asistarea juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor,avizelor juridice,conventii,acorduri,acte
administrative,...
Membru comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar
Colaboreaza cu personalul din cadrul unitatii administrativ teritoriale Cleja in vederea Rezolvarii
problemelor de fond funciar ce decurg din punerea in aplicare a Legilor fondului funciar Leg.18/1991,Legii
169/1997,Legii 1/2000,Legii 247/2005,e.t.c,..verificarea dosarelor aflate in lucru,verificare a situatiei juridice a
terenurilor solicitate,verificarea vechilor amplasamente,pregatirea dosarelor pentru a fi analizate in cadrul sedintei
Comisiei Locale de fond funciar,intocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind modul de aplicare a legilor
sus amintite,intocmirea diferitelor comunicari,instiintari privind masurile stabilite de comisia locala de fond funciar
si Hotararile comisiei judetene de fond funciar,pregatirea si inaintarea documentatiei in vederea emiterii titlurilor
de proprietate.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 82 /1991,Codul Fiscal,H.G nr.1/2016,Codul de Procedură
Fiscală,Legea 273/2006,Legea 500/2002,OMFP 1792/2002,O.G119/1999,OMFP 923/2014,H.G 907/2016,Legea
98/2016,privind achizițiile publice,Legea 99/2016,privind achizițile sectoriale,H.G 395/2016,pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare aprevederilor referitoarela atribuirea contractului de achiziție publică/acordului
–cadru din Legea nr.98/2016,privind achizițiile publice Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii ,Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică,H.G nr.867/2016,pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare aprevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea Nr.100/2016 privind
concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii,H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G nr.54/2006,OMFP 1139/2015,Ordin 2264/2018,Ordin 1496/2011,Legea 85/2014,H.G
905/2017,privind registrul general de evidență a salariaților,Legea 153/2017 ,Legea 188/1999,H.G nr.286/2011,H.G
nr.611/2008, H.G nr.250/1992,legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,H.G
nr.1066/2008 Codul Muncii ,O.G nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a
domeniului public și privat,Legea nr.52/2003,Legea 213/1998 ,privind bunurile proprietate publică, Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ,Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor,Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale,Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin
Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii modificate și completate
e.t.c.,.....
Art.57 Compartiment audit
Compartimentul audit, își desfașoară activitatea în subordinea directă a Primarului comunei Cleja care
are in structura un singur post de auditor, functionar public
a) Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul
UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respective aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei
entităţi publice, cu avizul acesteia;
b) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi
control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,
eficienta şi eficacitate;
d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii,publice auditate,
precum şi despre consecinţele acestora;
e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de
audit;
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f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
g) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat
conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
h) Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etica în cadrul
aparatului de specialitate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice
în cauza.
i) Verifica concordanta dintre cele doua forme de registru agricol de la nivelul U.A.T ,comuna Cleja,judetul
Bacau (suport de hartie si suport electronic).
j)Verifica activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Cleja,judetul Bacau,conform prevederilor legale.
1. Întocmeste si supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care va cuprinde activitatile
desfasurate de primarie si institutiile subordonate având în vedere ca:
a) orice activitate sau operatiune trebuie sa fie cuprinsa în planul de audit intern cel putin o data la 3 ani;
b) activitatile sau operatiunile prevazute în planul de audit intern vor face obiectul auditarii pe tot parcursul
desfasurarii ei;
c) activitatile prevazute în planul de audit intern sa fie stabilite prin analiza si evaluarea gradului si a
iminentei riscului asociat;
d) la elaborarea planului de audit intern se va tine seama si de o serie de evenimente semnal ca: deficientele
constatate în rapoartele de audit anterioare; deficientele constatate si consemnate în procesele-verbale încheiate în
urma inspectiilor de audit intern; deficientele consemnate în rapoartele Curtii de Conturi; informatii si indicii
detinute sau obtinute cu privire la disfunctionalitati sau abateri; evaluarea impactului unor modificari petrecute în
mediul în care evolueaza sistemul auditat; aprecierile unor specialisti sau experti cu privire la structura si dinamica
unor riscuri.
2. Certifica trimestrial si anual bilantul contabil si contul de executie bugetara a Consiliului Local Cleja,
verificând:
a) ca toate operatiunile ce privesc primaria sa fie înregistrate în contabilitate, pe baza de documente
justificative;
b) ca toate elementele patrimoniale din evidentele contabile sa corespunda cu cele identificabile fizic si
toate elementele de activ, pasiv, de venituri si cheltuieli reflecta valori reale, care exista si privesc Primaria comunei
Cleja;
c) operatiunile sunt contabilizate în perioada corespunzatoare, urmarindu-se respectarea independentei
exercitiului financiar;
d) sumele sa fie bine determinate aritmetic, exacte, urmarindu-se respectarea tuturor regulilor si principiilor
contabile, precum si metodele de evaluare;
e) operatiunile sa fie înregistrate în conturile corespunzatoare, conform planului de conturi pentru institutiile
publice;
f) sa fie corect totalizate si centralizate.
3. Solicita documentele necesare certificarii bilantului contabil si contul de executie bugetara (bilantul
contabil, contul de executie bugetara, actele de gestiune si financiare, evidentele contabile si orice document
justificativ).
4. Organizează și conduce evidenta certificarii bilanturilor, înfiinteaza si opereaza acestea în registrul
special.
5. Examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica erorile, risipa, gestiunea
frauduloasa si defectuoasa.
6. Propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor.
7. Supravegheaza regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, organizarea,
coordonarea si controlul îndeplinirii deciziilor.
8. Evalueaza economicitatea eficientei, eficacitatii cu care sistemele de conducere si de executie existente în
cadrul primariei la nivelul unui program sau proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resursele financiare,
umane si materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.
9. Identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control precum si riscurile asociate unor astfel de
sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operatiuni si propune masuri pentru diminuarea riscurilor.
10. Solicita de la primar ordin de serviciu pentru activitatile pe care le auditeaza.
11. Propune primarului, când este cazul, contractarea externa de serviciu de expertiza sau consultanta.
12. Întocmeste raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditata care va trebui sa cuprinda modul de
desfasurare al auditului, constatarile facute, concluzii si recomandari. Trebuie sa fie prezentate si punctele de vedere
ale persoanelor implicate în activitatea auditata, în special a acelora cu care se semnaleaza deficiente si care pot fi
afectate de masurile recomandate în raportul de audit.
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13. Raportul de audit intern va fi însotit de întreaga documentatie care sa sustina recomandarile, constatarile
si concluziile.
14. Tine evidentele, rapoartele de audit în termen legal si le arhiveaza conform normelor legale.
15. Colaboreaza pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul D.G.F.P. Bacau si
Consiliul Judetean Bacau.
17. Prezinta propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru
dotarea si buna desfasurare a activitatii compartimentului.
18. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza.
19. Asigura înregistrarea corespondentei primite si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea
procedurilor legale si în termenele stabilite.
20. Organizeaza si asigura functionarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a
gestiunilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Primariei comunei Cleja.
21. Saptamânal, daca este cazul, face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau
sesizarile in domeniu primite pentru solutionare.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică :Ex:Legea 215/2001,Legea 672/2002,H.G 1086/2013,Ordin 252/2004,Ordin 600/2018,O.G
119/1999,Legea nr.273/2006,Legea 500/2002,O.G nr.71/2002,Legea 52/2003 ,O.G nr. 27/2002, Legea nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,Hotărârea nr. 909/1997 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997Hotărârea nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
,Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii modificate și completate ,e.t.c,..
Art.58. Compartiment mediu ;
Persoana responsabilă compartiment mediu:
 Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei publice locale privind protecţia mediului şi a
hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al comunei Cleja
 Contribuie impreuna cu organele de specialitae din cadrul institutiei la elaborarea proiectului de buget
pentru investiţii in domeniul protectiei mediului şi activităţi de educaţie ecologică la nivelul Cleja
 Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului.
 Verifică pe teren ,soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice
(cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare
 Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a comunei Cleja, în vederea minimizării
impactului pe care dezvoltarea socio-economică a comunei îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii
populaţiei.
 Urmareste si raspunde de realizarea masurilor si actiunilor prevazute in Planul Local de Actiune pentru
Mediu ,potrivit termenelor stabilite in sarcina comunei Cleja
 Participa in calitate de responsabil cu asigurarea activitartii de reglementare pe probleme de protectia
mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate
 Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de instituţii
 Initiaza campanii si actiuni de constientizare ale populatiei privind protectia mediului .
 Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor,
raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv
accesul liber la informatii publice ,adreselor si petitiilor repartizate si raspunde potrivit prevederilor legale in
cazul nerespectarii termenelor de raspuns prevazute in legislatia specifica
 Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate .
 Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, păstrarea ,
conservarea si arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
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Legislație specifică:Ex:O.U.G 195/2005, Legea 104/2011,Legea 24/2007,Legea 132/2010,Legea 211/2011,H.G
349/2005 ,Legea 101/2006,Legea 208/2015,Legea 350/2001,Legea nr.52/2003,O.G nr.27/2002, Ordinul nr.
1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a
pomilor în localităţile urbane şi rurale ,modificate și completate, e.t.c.,.........
Art.59 . Compartiment salubrizare
 coordoneaza si avizeaza controlul de specialitate in domeniul edilitar-gospodaresc,a serviciilor publice de
gospodarire si a protectiei mediului de pe raza comunei Cleja,judetul Bacau;
 fundamenteaza strategia anuala si semestriala de dezvoltare edilitar –gospodaresca a serviciilor publice de
gospodarire locala si de asigurare a respectarii normelor legale de igiena si sanatate publica si de protectia
mediului;
 urmareaste si aplica programele in ceea ce priveste buna gospodarire a dotarilor edilitar gospodaresti si
infrumusetarea ambientala a comunei
 Atributii privind recuperarea integrala prin tarife,taxe speciale a costurilor de operare si a investitiilor pentru
infiintarea ,reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
 mentinerea echilibrului contractual;
 Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată tranparența, evidența, pastrarea ,
conservarea si arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex: Legea 215/2001,Legea 101/2006,H.G 349/2005,Legea 51/2006,O.G 26/2000 , Legea
nr.52/2003,O.G nr.27/2002,O.G nr. 71/2002 , Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale modificate și
completate e.t.c......
Art.60 .Compartimentul iluminat-public
 coordoneaza si executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite
conditii de mediu;pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza:
1) Isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru are de indeplinit,
2) Face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii,
3) Raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispozitivele,uneltele etc.pe care le are in primire ,
4) Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa lucreze,
5)
Identifica
instalatia
sau
partea
din
instalatie
in
care
urmeaza
a
se
lucra,
6) Verifică lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit,
7) Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii,
8)Verifica integritatea izolatiei ,ingradirilor,starea carcaselor
9) Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant
10)Verifica echipamentul de protectia muncii
11)Executa
legaturile
la
pamant
si
in
scurt
circuit
in
zona
de
lucru
10)Autorizeaza
accesul
de
lucru
cu
foc
deschis
daca
lucrarea
o
impune
13) In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment
14) Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant.
15) Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea
de executat presupune schele
16) Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la inaltime,are
grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 319/2006,e.t.c.,...
Art.61 – Compartimentul de transport public local si transport in regim de taxi-microbuz scolar
Autorizaţia de taxi –reprezinta o copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul
transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile prezentei legi, pentru efectuarea
serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;Autorizatia de taxi este eliberata
de autoritatea de autorizare,care reprezinta compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii
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Cleja , licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii;
Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor publice de transport local in regim de taxi trebuie
sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale si anume:
 satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor pe teritoriul comunei Cleja-Bacau si
asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile in ceea ce priveste tariful de transport;
 îmbunatatirea sigurantei rutiere,protectiei mediului si calitatii transportului public local in regim de taxi;
 accesul egal si nediscriminatoriu al transportatorilor autorizati la plata transportului public local în regim de
taxi;
Persoana responsabilă în compartiment are urmatoarele atribuții principale:să cunoască si să respecte
prevederile din Regulamentul cadru de acordare a autorizatiilor in transport in domeniul serviciilor de transport
public local,precum și alete prevederi legale care reglementează domeniul de activitate.
Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori
autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi, sau copii conforme valabile, în
cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în condiţiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.
Autorizaţia taxi sau orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea
transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la care expiră viza de
valabilitate a autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul
de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri
de transport, deţinut de autoritatea de autorizare,asa cum sunt prevazute in legislația specifică(ex. Legea 38/2003,
Legea 92/2007,e.t.c,modificate și completate).
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 38/2003,Legea 92/2007,Ordin A.N.R.S.C nr.243/2007 ,Legea
nr.52/2003,O.G nr.27/2002 ,modificate și completate ,e.t.c.,...
Art.62.Compartimentul Relatii cu publicul -Secretariat;
Persoana responsabila compartiment are urmatoarele atributii principale:
 asigura legatura permanentă cu publicul ;
 activități registratură –circuitul documentelor-corespondență la nivelul unității,suport hartie și electronic.
 urmareste respectarea termenelor legale privind corespondenta de la nivelul intitutiei
 primește petițiile cetățenilor(cereri,reclamații,sugestii,e.t.c)și le înregistrează;
 clasifică documentele pe tipuri de probleme;
 verifică documentația depusă și ,dacă aceasta este completă,o înregistrează;
 conexează petițiile care sesizează aceiași problemă,adresate aceleiași autorități,petentul urmând să
primească un singur răspuns,care trebuie să facă referire la toate petițiile primite;
 clasează petițiile anonime,precum și pe cele noi primite,cu același conținut,după trimiterea răspunsului de la
același petiționar,ori de la o autoritate sau instituție greșit sesizată,redirecționează petițiile greșit îndreptate către
instituțiile competente în rezolvarea lor și anunță petenții despre aceste lucruri.;
 clasifică documentele pe tipuri de probleme;
 în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță informează cetățenii privind diverse tipuri de
probleme legate de activitatea primăriei
 Preia comenzile telefonice si faxurile pe care le înregistrează;
 Asigură multiplicarea xerox a actelor care provin de la compartimentele primăriei;
 expediază corespondența creată la nivelul instituției;
 repartizarea corespondenței ,primite de la personalul de conducere al institutiei , spre rezolvare
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului,în funcție de specificul activității;
 primește și eliberează răspunsurile transmise de autoritățile /compartimentele de specialitate din cadrul
instituției în termenul legal prevăzut de lege,asigură prin activitatea de curierat și de și de distribuție a
corespondenței circuitul documentelor atât în interiorul primăriei cât ți în exteriorul acesteia.
 asigură transparența și comunicarea catre autoritatile ,institutiile publice si persoanele interesate a actelor de
la nivelul institutiei ,in conditiile Legii 544/2001,privind liberul acces la informatiile de interes public
 efectuarea activități de consiliere a cetățenilor privind problemele specifice postului.
 persoana desemnată să efectueze lucrări de secretariat in comisii privind organizarea concursurilor de la

22

nivelul instituției
 eliberează adeverințele specifice postului, prin care se atesta un fapt sau o situatie-aceasta activitate se
refera la adeverintele prin care confirma datele inscrise in documentele existente in unitate
 dactilografiaza documentele de interes general al unitatii repartizate de catre primarul ,viceprimarul si
secretarul comunei;
 eliberează adeverințele solicitate de către cetățeni împreună cu agentul agricol și compartimentul financiar
–contabil;
 înregistrează , descarcă și expediază corespondența,conform legii ,privind circulatia documentelor,în
interesul unitatii;
 are atribuții în conformitate cu art.3,art.4 si art.16 ale Legii 544/2001,privind liberal acces la informatii si
art. 6 alin(5) al Legii nr. 52/2003,privind transparenta decizionala;
 asigura intocmirea rapoartelor de implementare a Legii nr. 52/2003 si Legii nr. 544/2001
 atributii la nivelul UAT Cleja,prevazute de Legea nr. 176/2010,privind integritatea in exercitarea functiilor
si demnitatilor publice pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007,privind infiintarea ,organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Integitate,precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
 Persoana desemnată în conformitate cu prevederile art.15 alin(1) din H.G nr.1066/2008,cu privire la
aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.
 persoană responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind primirea ,comunicarea citațiilor și altor
acte de procedură ,în condițiile Codului de Procedură Civilă,afișează citațiile instanțelor judecătorești și
transmite acestora procesele verbale de afișare;
 Îndeplinește atribuțiile consilierului etic;
 atribuții art.45 Codul Silvic,....e.t.c(drept de preemțiune vegetație forestieră) în funcție de situația de fapt și
prevederile legale în speță:înregistrarea înștiințării ofertei de vânzare,înregistrarea acceptării ofertei de
vănzare a titularilor dreptului de preemțiune ,comunicare către autoritățile și instituțiile
competente(ex.notari,..e.t.c.),..oferta de vânzare ,proces verbal de premțiune,proces verbal de afișare,...;
 utilizarea tehnologiei informațiilor privind si transmiterea corespondentei prin e-mail, folosirea paginei web
 atribuții implementarea SNSA la nivelul instituției;
 implementarea soluției informatice integrantă din cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii hardware și
software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format
electronic în județul Bacău”cod SMIS 48412,finanțat prin programul Operațional sectorial Creșterea
competivității Economice 2007-2013 POS CCE ,Axa prioritară 3,Domeniul Major de intervenție
2,Operațiunea I;
 asigură activitatea de protocol;
 îndeplinește atributii ,conform prevederilor legale ,de aducere la cunoștința publică a actelor administrative
din cadrul unitatii precum si a altor documente,dupa caz;
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea acestora ,în
conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
 Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 52/2003,Legea 544/2001,Legea 176/2010,O.G 33/2002,O.G
27/2002 ,Codul Procedura Civila ( prevederi privind primirea ,comunicarea citatiilor si altor acte de procedura),
art.45 Codul Silvic,....e.t.c(drept de preemțiune vegetație forestieră ),H.G 123/2002,H.G 611/2008,H.G
286/2011,Legea 16/1996,Ordin 137/2013, H.G nr.1066/2008, modificate și completate,..e.t.c.,...
Art.63.Compartiment Administratie Publica –Autorizari ,STARE CIVILA
 înregistrarea,actualizarea datelor de identificare a cetățenilor cu drept de vot în Registrul electoral la nivelul
U.A.T ,comuna Cleja,județul Bacău,cu sprijinul filialelor și birourilor Autorității Electorale Permanente
 operarea modificărilor în listele de alegători, ținerea la zi a evidenței persoanelor înscrise
în acestea,înaintarea exemplarelor prevăzute de lege și a modificărilor către intituțiile/autoritățile
competente,împreună cu organele abilitate (primarul, ,...) pentru alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și
europarlamentare și întocmirea tuturor situațiilor referitoare la organizarea alegerilor până la preluarea
activității de către comisiile electorale,e.t.c,conform legislației specifice domeniului de activitate;
 Atribuții funcționar (titular stare civilă) care îndeplinește atribuții de ofițer de stare civilă,la nivelul
primăriei, comunei Cleja,delegate,conform actelor normative ,care reglementează acest aspect.
 Atribuții referitoare la sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale prevăzute de legislația
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specifică: art. V din Legea 133/2012, respectiv art. 1171 din Legea nr.215/2001,modificate și completate
e.t.c,(întocmirea/comunicarea notarilor,camerei notarilor
publici sesizarea pentru deschiderea procedurii
sucesorale,e.t.c);
Datele instrumentate la nivelul compartimentului de resort și care fac obiectul înscrierii/modificării în
registrul agricol(suport hărtie,electronic,RAN)/registru rol,e.t.c.,,conform legislației specifice , se vor comunica
funcționarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului în vederea vederea procedării
conform prevederilor legale
Persoana responsabilă activități autorizare de la nivelul institutiei ,conform legislatiei specifice
 înregistrează,analizează / soluţionează documentaţia şi întocmeşte autorizaţiile privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică.
 eliberează autorizații pentru desfășurarea activităților independente de către persoane fizice;
 efectuează modificări și completări ale autorizațiilor pentru desfășurarea de activități independente de
către persoane fizice și asociații familiale;
 întocmește procedurile legale pentru anularea autorizațiilor pentru desfășurarea de activități
independente de către persoane fizice și asociații familiale;
 întocmește și transmite răspunsurile la sesizările a căror problematică țin de atribuțiile serviciului
 pune la dispoziția cetățenilor informatiile necesare întocmirii dosarului în vederea autorizării așa cum
prevede legislația în vigoare.
 eliberează la cerere adeverinţe care să certifice documente emise în legătură cu autorizaţiile eliberate
 la cererea oricărei instituţii abilitate emite documente justificative care atestă legalitatea emiterii acordurilor
de funcţionare şi/sau autorizaţiilor emise
 ține evidenţa tuturor agenţilor economici(care au solicitat autorizații) din localitate care desfăşoară activităţi
,comerciale, de alimentaţie publică, prestari servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare servicilor
existente în Primărie precum și altor instituţii interesate.
 pregăteşte referate şi informări referitoare la domeniul de activitate
 face demersuri /colaborează,in funcție de situția de fapt și prevederile legale cu toate compartimente de
specialitate din Primărie,autorițăți,instituții în vederea identificarii celor ce desfășoară activități fără autorizații/
desfăşurării
unor
activităţi
complexe,referitoare
la
domeniul
de
activitate
întocmeşte informări/note de constare şi rapoarte cerute de Consiliul Local avizate de către primar
 urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local în domeniul activităţilor comerciale: producţie, prestări
servicii, alimentaţie publică şi comerţ, exercitarea acestor activităţi numai în locurile autorizate, întocmeşte
acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestor activităţi
 Elibereaza autorizatii pentru desfasurarea activitatilor independente de catre persoane fizice;
 Efectueaza modificari si completari ale autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati independente de catre
persoane fizice si asociatii familiale;
 Intocmeste procedurile legale pentru anularea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati independente
de catre persoane fizice si asociatii familiale;
 Pune la dispozitia cetatenilor informatiile necesare intocmirii dosarului in vederea,autorizarii, asa cum
prevede legislatia in vigoare.
 Intocmeste rapoarte de control si note de constatare si aplica prevederile legii in cazuri de abatere de la
legislatia in vigoare,aducand la cunostinta conducerii neregurile constate precum si cazurile de contraventie
care ii depasesc competenta.
Principalele atribuţiile de stare civilă sunt următoarele:
1. tine arhiva cu registrele de stare civila si asigura securitatea, conservarea si folosirea legala a acestora;
2. tine registrele curente de stare civila, in doua exemplare
3. efectuează serviciul public al operaţiunilor de înregistrare a faptelor de stare civila;
4. întocmeşte si eliberează actele de stare civila: naştere, căsători şi deces;
5. asigura solemnitatea, legalitatea si corectitudinea operaţiunii si actelor de stare civila;
6. gestionează certificatele de stare civila si asigura eliberarea acestora la cerere;
7. operează menţiunile de modificare a statutului civil pe marginea registrelor de stare civila;
8. întocmeşte buletinele statistice si situaţiile cu termen pe care le transmite in termen util;
9. primeşte cereri si efectuează operaţiuni administrative de schimbare a numelui si le înaintează organului de
politie;
10. efectuează operaţiunile pentru deschiderea procedurii succesorale;
11. depune exemplarul II cu opis alfabetic din registrele de stare civila, după completare la autoritatea
judeţeana;
12. eliberează certificate (duplicate) la cerere;
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13. publica căsătoriile, conform prevederilor legale;
14. înregistrează si tine evidenta cererilor cetăţenilor, adresele instituţiilor, asigura transmiterea lor potrivit
repartizării făcute si urmăreşte comunicarea răspunsului in termenul legal;
15. întocmeşte actele de expediere a corespondentei prin posta sau curier;
16.Lunar persoana de la compartimentul stare civila va comunica Compartimentelor Agricol si financiarcontabil situatia cu persoanelor decedate si pentru care a fost inaintata Anexa 24 –sesizare pentru deschidere
procedura succesorala pentru a se face mentiunile corespunzatoare pe documentele pe care le detin registru
agricol,registru rol.
17.în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va
cuprinde:
a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, în format zi, lună, an;
c) data naşterii, în format zi, lună, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
18.asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente,asigură formularelor listelor electorale
suplimentare,alte tipizate și materiale , pe secții de votare,pentru scrutinurile stabilite și le predă acestora în
condițiile legii ,care reglementează acest aspect.
Atribuții la nivelul unității reeșite din prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),e.t.c
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,..
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 119/1996,H.G 64/2011,Legea 208/2015,O.U.G 44/2008,O.G
99/2000,Legea 677/2001, REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), art. V din Legea 133/2012,Legea
nr.52/2003,O.G nr.27/2002 ,modificate și completate ,e.t.c.,...
Art.64.Compartiment Cadastru –Amenajarea teritoriului ;
(1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnică,economică și juridică prin care se
realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a
celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul tarii, indiferent de destinația lor si de proprietar.
(2)Potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei
unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras,municipiu, județ și la nivelul întregii țări.
(3) Funcția tehnică a cadastrului general se realizează prin determinarea, pe bază de măsuratori, a poziției
configurației și mărimii suprafețelor terenurilor pe destinatii,categorii de folosință și pe proprietari, precum și ale
construcțiilor.
(4) În cadrul funcției economice a cadastrului general se evidențiază destinația,categoriile de folosință a parcelelor,
precum și elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
(5) Funcția juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de
proprietate si prin publicitatea imobiliară.
(6)Compartimentul Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Cleja realizează, prin sistemul de cadastru general, identificarea,înregistrarea si descrierea, in documentele
cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si
planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice, asamblarea și integrarea datelor furnizate de
cadastrele de specialitate, identificarea și înregistrarea tuturor proprietarilor și a altor deținători legali de terenuri și
de alte bunuri imobile,în vederea asigurării publicității si opozabilitatii drepturilor acestora față de terti,furnizarea
datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor
Principalele atribuții:
 lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului;
 executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale respectand normativele tehnice in
vigoare;
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 în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță colaborează cu personalul din cadrul unitatii
administrativ teritoriale Cleja in vederea Rezolvarii problemelor de fond funciar ce decurg din punerea in aplicare a
Legilor fondului funciar Leg.18/1991,Legii 169/1997,Legii 1/2000,Legii 247/2005,e.t.c,..verificarea dosarelor aflate
in lucru,verificare a situatiei juridice a terenurilor solicitate,verificarea vechilor amplasamente,pregatirea dosarelor
pentru a fi analizate in cadrul sedintei Comisiei Locale de fond funciar,intocmirea raspunsurilor la diversele
solicitari privind modul de aplicare a legilor sus amintite,intocmirea diferitelor comunicari,instiintari privind
masurile stabilite de comisia locala de fond funciar si Hotararile comisiei judetene de fond funciar,pregatirea si
inaintarea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate.
-identificarea si masurarea terenurile pentru care exista cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate,
precum si in cazul in care exista divergente intre vecini;
- întocmirea fișele tehnice pentru completarea titlurilor de proprietate.
- înmanarea celor indreptatiti Titlurile de proprietate si ordinele Prefectului pentru terenurile cuvenite.
- ținerea evidenței titlurilor de proprietate emise in baza legilor fondului funciar.
- completarea planurile cadastrale și registrului cadastral cu terenurile redobandite prin sentinte judecatoresti,
prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar.
- întocmirea listelelor anexele cu persoanele îndreptatite să li se atribuie teren conform legilor fondului
funciar, cu suprafetele propuse spre validare si documentatia de înaintare spre validare Comisiei Judetene.
- depunerea la Prefectura a documentației necesara pentru eliberarea titlului de proprietate pentru suprafetele
de terenuri validate.
-înaintarea Comisiei Judetene a contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar.
-anunțarea președintului comisiei despre orice neconcordanta care apare între actele prezentate si cele
existente
 participă alături de personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Cleja la identificarea
terenurilor, a imobilelor si spatiilor apartinand domeniului public si privat al comunei in vederea completarii
inventarului;
 deplasarea in teren pentru masuratori cadastrale, pentru identificarea suprafetelor de teren, precum si a
vecinatatilor acestora(masuratorile sa fie executate cat mai precis cu aparatul);
 transpune, pe hartile existente si in format digital sau pe suport magnetic,masuratorile efectuate in teren;
 realizeaza operatia de punere in posesie, avand grija sa fie respectate reglementarile legale in domeniu,
intocmeste procesul verbal de punere in posesie,dupa ce, in prealabil a fost efectuata operatia de punere in posesie;
 acordă asistență tehnică în cazul iesirilor de terenuri din asociatiile agricole urmarind ca punerea in posesie
sa nu se faca in afara perimetrului asociatiei;
 participă, împreuna cu reprezentanții altor birouri, servicii din cadrul institutiei, la identificarea ,
actualizarea si inventarierea suprafetelor de teren privind domeniul public si privat din administrarea institutiei;
 la cererea autorităților/instituțiilor abilitate, identifică și delimitează, atat pe plan cadastral cât și în teren,
suprafetele de teren solicitate de aceasta ;
 desfasoara activitati de relatii cu publicul, in intervalul orar stabilit( primește sesizarile si solicitarile
cetatenilor, le solutioneaza si raspunde verbal, conform prevederilor legale in domeniu);
 - conduce si pastreaza registrele cadastrale, hartile cadastrale;
 ia măsuri, in conditiile legii, pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completă și rațională a
terenurilor agricole aparținând producatorilor agricoli;
 eliberează schițe pentru acordarea de subventii agricole si pentru atestarea producatorilor agricoli care detin
exploatații agricole familiale, pe baza registrelor agricole, primeste, distribuie si raspunde de securitatea titlurilor de
proprietate;
 participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ a comunei și asigură conservarea punctelor de
hotar materializate prin borne;
 Întocmește documentatiile in vederea exproprierilor pentru cauza de utilitate publică;
 execută măsuratori topografice si intocmeste planurile de situatie conform acestora;
 întocmeste documentatiile si tine evidenta acestora pentru schimburi de terenuri si transmiteri in folosința
de bunuri imobiliare aflate în patrimoniul comunei;
 participă la activitatea de stabilire si delimitare a intravilanului comunei, conform P.U.G. în colaborare cu
Compartimentul Urbanism;
 solutioneaza cereri si reclamatii cu privire la domeniul public si privat al comunei și întocmeste note de
constatare cu situatia existenta in teren, pe care o înaintează autorităților/instituțiilor competente
 colaborează cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară sau după caz cu Oficiul Teritorial ,în
funcție de situația de fapt și prevederile legale ,care reglementează acest aspect
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Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,...
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 7/1996,Ordin 700/2014,Legea 213/1998,Ordin 357/2018,Legea
213/1998,Legea nr.52/2003,O.G nr.27/2002, Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale modificate și
completate,..e.t.c.
Art.65 Compartiment agricol
 culegerea , înscrierea de date ,completării, ținerii la zi a Registrului Agricol al comunei
Cleja, județul Bacău, pe suport de hârtie/electronic,RAN,pecum și a centralizării datelor,după caz,conform
prevederilor legale care reglementează acest aspect, colaborând în acest sens cu persoanele aferente
compartimentelor de resort
, din
cadrul
aparatului
de
specialitate
al
primarului
comunei
Cleja,autoritățile/instituțiile competente,e.t.c;
 ia măsuri pentru asigurarea impotriva degradării,distrugerii sau sustragerii registrelor,precum și pentru
pentru folosirea /furnizarea datelor din registre,cu respectarea prevederilor legale, indosariază, numerotează si predă
,anual declarațiile/documentele aferente inscrierii datelor în registrul agricol, conform prevederilor legale, la arhivă;
 în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță efectuează verificări în teren a realității datelor
declarate de către persoanele fizice și juridice, în registru agricol ,colaborând în acest sens cu persoanele
aferente compartimentelor de resort respectiv,după caz autoritățile/instituțiile competente..
 operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii,
donaţii,arendă,schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor,mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru
deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici, înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a
reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001,e.t.c,...conform
prevederilor legale;
 obligația de comunica inscrierea/modificările datelor ,efectuate în cadrul compartimentului de
resort,conform legislației specifice, funcționarilor din compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al
primarului ,în termen de 3 zile lucrătoare de la data înscrierii/ modificării.
 centralizarea datelor,întocmirea ,transmiterea/raportarea datelor centralizate din Registrul Agricol,după caz
către Registrul Agricol național(RAN) ,directiei teritoriale de statistică,cât și direcțiilor pentru agricultură,conform
actelor normative ,care reglementează acest aspect,colaborând în acest sens cu persoanele aferente
compartimentului de resort respectiv,după caz autoritățile/instituțiile competente.
 semestrial întocmește raportul de specialitate privind stadiul de înscriere a datele în Registrul Agricol,raport
ce va fi prezentat în sedința Consiliului Local
1. păstrează evidenta terenurilor aparţinând domeniului public si privat cu sau fără construcţii aflate in
administrarea Primăriei,împreuna cu personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului reactualizeaza
inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei;
2. participa alaturi de personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Cleja la identificarea
terenurilor, a imobilelor si spatiilor apartinand domeniului public si privat al comunei in vederea completarii
inventarului
3. operează modificările impuse de înstrăinarea terenurilor sau imobilelor din comuna Cleja in funcţie de
documentele si datele primite;
4.Atribuții aplicarea Legii 17/2014, Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 719/2014
privind aprobarea normelor Metodologice pentru aplicarea titlui I din Legea nr.17/2014 privind unele Măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole ,..întocmește/colaborează cu autoritățile/instituțiile
competente/ personalul de specialitate aferent compartimentelor de resort la emiterea documentațiilor și
adreselor ce se impun pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în speță ce reglementează vânzarea –
cumpărarea terenurilor .Atribuții -membru Comisia Internă pentru analizarea notificărilor depuse conform Legii
10/2001
5. în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță asigură activități/demersuri de specialitate referitoare
la cadastrul funciar si imobiliar în conformitate cu legea cadastrului funciar si a publicității imobiliare;
6.efectuează lucrările de modificare in registrul agricol cu aprobarea secretarului comunei si comunica aceasta
organelor financiare,autoritățile /instituțiilor competente;
7.eliberează certificate de producător si bilete de proprietate pentru animale si tine evidenta acestora;
8.rezolva cererile cu privire la datele solicitate din registrul agricol;
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9.culegerea si înscrierea de date si tinerea la zi a Registrului agricol al comunei Cleja,judetul Bacau,pe suport de
hartie si electronic,colaborand in acest sens cu persoanele desemnate , din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cleja.
Activitati specifice privind organizarea si efectuarea recensamantului general –agricol ,populatiei si locuintelor
in cadrul comunei Cleja.
10.redactarea/tehnoredactarea/întocmirea documentatiilor si adreselor ce se impun în relatia
Unitatii
administrativ-teritoriale Cleja cu APIA Bacau.
11.eliberarea adeverintelor specifice postului detinut prin care se atesta un fapt sau o situatie-din baza de date .
12.intocmirea raspunsurilor la cereri si la diferite reclamatii ,sesizari.
13.efectuarea activitatiide consiliere a cetatenilor privind problemele specifice postului
14.Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea in aplicare a Legilor fondului funciar
Leg.18/1991,Legii 169/1997,Legii 1/2000,Legii 247/2005,Legea 165/2013,..,verificarea dosarelor aflate in
lucru,verificare a situatiei juridice a terenurilor solicitate,verificarea amplasamentelor,pregatirea dosarelor pentru a
fi analizate in cadrul sedintei Comisiei Locale de fond funciar,intocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind
modul de aplicare a legilor sus amintite,intocmirea diferitelor comunicari,instiintari privind masurile stabilite de
comisia locala de fond funciar si Hotararile comisiei judetene de fond funciar,pregatirea si inaintarea documentatiei
in vederea emiterii titlurilor de proprietate.
Întocmirea răspunsurilor la adresele diferitelor instituții ( Instituția Prefectului, judecătorie , tribunal….
oficiul de cadastru, poliție.. etc) privind modul de aplicare a Legii fondului funciar, eliberarea diferitelor
documente ( extrase de planurile de fond funciar, titluri de proprietate, Ordinele prefectului, copii de pe
dosarele de fond funciar), întocmirea diferitelor situații, solicitări de avize, referate, procese verbale de
constatare pentru alte compartimente din cadrul primăriei sau alte instituții , întocmirea centralizatoarelor
privind stadiul aplicării Legilor fondului funciar.
15. Intocmirea documentatiei de specialitate privind aplicarea legilor fondului funciar - ține evidența hotărârilor
Comisiei Județene/T.P /Ordine eliberate,documentelor care stau la baza emiterii hotărârilor comisiei
județene,titlurilor/Ordinelor eliberate și le arhivează,conform legislatiei specifice
16.Eliberarea atestatelor de producator,acordarea vizelor trimestriale pe atestatele de producator .Acestea se
elibereaza celor care indeplinesc conditiile prevazute de lege,in urma verificarii situatilor prezentate prin cererea
depusa de fiecare solicitant(detinerea terenurilor,cultivarea suprafetelor,existenta produselor,etc.)demonstrat pe baza
datelor inscrise in registrul agricol,cat si in teren si urma intocmirii proceselor –verbale de constatare.
17. Eliberarea adeverintelor si atestatelor prin care se atesta un fapt sau o situatie-aceasta activitate se refera la
adeverintele si certificatele prin care confirma datele inscrise in registrul agricol cu privire la terenurile detinute,la
modul de cultivare a suprafetelor aflate in proprietate sau folosinta,la animalele crescute in cadrul gospodariilor sau
de catre societatile comerciale cu profil agricol.
18.întocmește și ține evidența terenurilor aparținând domeniului public și privat al unițății administrativ –
teritoriale,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
19.Desfasurarea activitatilor in afara biroului(munca de teren) se face in scopul culegerii datelor pentru inscrierea
in registrul agricol,verificarii vechilor amplasamente ale parcelor revendicate,verificarii amplasamentului
parcelelor repartizate,evaluarii pagubelor produse de animale la culturile agricole sau cu ocazia verificarii unor
reclamatii ,receptionarii parcelelor cultivate-parcele pentru care s-au solicitat subventii de stat,cu ocazia verificarii
starii de fapt al terenurilor respective,daca exista sa nu constructii .
20.Popularizeaza programele de dezvoltare rurala
21.Contribuie la instruirea profesionala a producatorilor agricoli
22Colaboreaza cu personalul din cadrul unitatii administrativ teritoriale Cleja in vederea Rezolvarii problemelor ce
decurg din punerea in aplicare a Legilor specifice functiei detinute;
23.efectuarea mentiunilor corespunzatoarea in registrul agricol ,atat pe suport de hartie cat si electronic,inclusiv cu
privire la constructiile noi finalizate sau in curs de finalizare si la persoanele decedate si pentru care a fost intocmita
anexa 24(sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale)
24.asigurarea concordantei între datele inscrise in registrul agricol pe suport de hartie si pe suport electronic si
Registrul Rol.
26. întocmeşte/semnează referate si anexe de specialitate si colaboreaza cu persoanele abilitate in vederea
elaborarii proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale Consiliului Local;
 colaborează cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară sau după caz cu Oficiul Teritorial ,în
funcție de situația de fapt și prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,

28

Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
Legislație specifică:
Ex:O.G nr.28/2008 privind registrul agricol,Ordinul nr.289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018
prntru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019,Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi
de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Ordinul nr.
719/740/M.57/2333/2014, Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de
către autorităţile publice centrale şi locale,Legile fondului funciar(ex:Legea 18/1991,Legea 1/2000,H.G
890/2005,Legea
nr.247/2005,Legea
165/2013,e.t.c),Odinul
nr.700/2014,Legea
nr.52/2003,O.G
nr.27/2002,modificate și completate,...e.t.c.
Art. 66-COMPARTIMENTUL URBANISM, are următoarele atribuţii principale:
1. Având ca baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizează documentaţiile de
urbanism (PUZ si PUD) întocmite pentru diverse forme si amplasamente;
- atribuții înscrierea datelor în RENNS,verificarea ,completarea,validarea și actualizarea elementelor de
nomenclatură stradală,comuna Cleja,județul Bacău, conform prevederilor legale,care reglementează acest aspect
- colaborează cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară sau după caz cu Oficiul Teritorial
,în funcție de situația de fapt și prevederile legale ,care reglementează acest aspect
2. Analizează din punct de vedere tehnic si legal solicitările si documentaţiile tehnice primite in vederea
eliberării de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize, acorduri si redactează documentele solicitate
3. Participa la elaborarea si realizarea programelor de dezvoltare si amenajare a comunei, de protejare a
mediului ambiant;
4. Întocmeşte situaţii statistice cu privire la construcţiile de pe teritoriul comunei;
5. verifica in teren modul de execuţie a construcţiilor amplasate in teritoriul administrativ al comunei si
respectarea autorizaţiei de construire din punct de vedere tehnic si al termenului de execuţie;
6. Constata abaterile de la disciplina in construcţii conform prevederilor legale in vigoare si propune sancţiuni;
7. Atribuții conform legilației specifice domeniului de activitate,în funcție de situația de fapt și prevederile
legale în speță referitoare la recepția lucrărilor,întocmirea/gestionarea /evidența documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii,pocese verbale la terminarea lucrărilor/procese verbale finale,e.t.c de la
nivelul instituției,conform legislației specifice ,care reglementează domeniul de activitate,colaborând în acest sens
cu personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,autoritățile/instituțiile competente.
8.intocmeste/semnează ,tine evidenta proceselor verbale de receptie a lucrarilor de la nivelul unitatii,conform
prevederilor legale ,le indosariaza si le preda anual la arhiva primariei
9.1.impreuna cu personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului reactualizeaza inventarul bunurilor
care apartin domeniului public si privat al comunei;
9.2participa alaturi de personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Cleja la identificarea
terenurilor ,a imobilelor si spatiilor apartinand domeniului public si privat al comunei in vederea completarii
inventarului
9.3 întocmește/colaboreză la elaborarea documentației necesare emiterii actelor privind introducerea unor bunuri
în domeniul public/privat sau trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei,privind promovarea proiectelor
de Hoărâre de Guvern privind atestarea modificărilor care survin în inventarelor bunurilor aflate în domeniul public
al unității administrativ –teritoriale;
9.4gestionează inventarul domeniului public și privat al comunei,efectuează demersuri pentru intabularea
imobilelor, pregătește și transmite Consiliului Consiliului Județean inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei,însușit de Consiliul Local,în vederea atestării prin Hotărâre de Guvern a apartenenței bunurilor la
Domeniul public al comune,activități cu privire la licitație publică(concesionări/închirieri) privind bunurile ce
aparțin unității ;
9.5Colaborează cu personalul din cadrul unitatii administrativ teritoriale Cleja in vederea rezolvarii problemelor
de fond funciar ce decurg din punerea in aplicare a Legilor fondului Legea 18/1991, Legii 169/1997, Legii
247/2005, verificarea dosarelor aflate in lucru, verificare a situatiei juridice a terenurilor solicitate, verificarea
vechilor amplasamente, pregatirea dosarelor pentru a fi analizate in cadrul sedintei Comisiei Locale de fond funciar,
intocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind modul de aplicare a legilor sus amintite, intocmirea diferitelor
comunicari, instiintari privind masurile stabilite de comisia locala de fond funciar si Hotararile comisiei judetene de
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fond funciar, pregatirea si inaintarea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate,în funcție de situația
de fapt și prevederile legale în speță.
10. Desfasurarea activitatilor in afara biroului(munca de teren),specifica postului,in conformitate cu prevederile
actelor normative in vigoare.
11.Duce la indeplinire si alte atributii si sarcini reesite din actele normative in vigoare care reglementeaza
activitatea specifica postului ocupat si cele trasate de primar,viceprimar si secretarul comunei.
12.urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate,verifica in teren declaratia de incepere a
lucrarilor,asigurand reprezentare la receptia finalizarii lcrarilor respective;
13.participa impreuna cu alte organe specializate la verificarea amplasarii constructiilor provizorii de pe domeniul
public,lund masurile legale ce se impun(amenda,desfiintare,demolare);
14.rezolva reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul )de activitate.
15.participă la realizarea si actualizarea sistemului informatic in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
16. asigura întocmirea situatiilor solicitate de catre Directia de Statistica, Consiliul Judetean,Inspectoratul în
Constructii, e.t.c.
17.face propuneri pentru închirierea sau concesionarea terenurilor pentru constructii;
18.emite si elibereaza avizul primarului pentru lucrarile de construire/desfiintare de pe raza comunei, aviz necesar
autorizatiilor de construire din competenta de emitere a Presedintelui Consiliului Judetean;
19.urmareste îmbunatatirea continua a aspectului urban al orasului si face propuneri pentru pastrarea specificului
local în materie de arhitectura;
20.face propuneri si pentru diverse lucrari de amenajare sau mobilare a zonelor publice;
21.tine legatura cu unitatile de proiectare în vederea executarii unor proiecte privind investițiile de la nivelul
unității
22. demersuri /activități referitoare la nomenclatura stradală si numerotarea imobilelor- intocmeste si actualizeaza
“Nomenclatorul Stradal”,ține evidenta numerelor de imobil,eliberează la cerere “Certificat extras” din
Nomenclatorul Stradal;
23.urmarește activitatea de conservare si valorificare a monumentelor istorice si de arhitectura și propune măsuri
corespunzatoare;
24.face propuneri pentru amplasarea provizorie a unor constructii usoare;
25.colaborează/întocmeste documentatia tehnica pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor pietelor, targurilor,
zonelor de patrimoniu public si privat ale comunei Cleja
26.completeaza la zi planurile existente cu toate constructiile autorizate.
27. participă la receptiile investitiilor publice, a achizitiilor de bunuri, servicii si lucrări,astfel încat recepția să se
facă cu respectarea condițiilor impuse in contractul ce a stat la baza realizarii investitiei, propune măsuri privind
respectarea termenelor stabilite prin contracte și urmarește asigurarea calitătii bunurilor, serviciilor și lucrărilor la
data receptiei,participă ca membru în comisia de deschidere si analiza a ofertelor pentru furnizarea de bunuri,
prestarea de servicii si executia lucrărilor ,verifică situațiile de lucrări pentru lucrarile de reparatii din cadrul .
.LIMITE DE COMPETENȚĂ
-asigura controlul in teren a disciplinei in constructii in vederea inlaturarii incalcarii prevederilor legale
in domeniu.
-are competenta de a controla la agentii economici ,indiferent de forma de proprietate ,la institutiile
publice si populatie,pe raza comunei,modul de respectare a amplasamentelor si a documentatiilor care au
stat la baza autorizatiei de construire/desfiintare .
-are competenta de a constata contraventiile savarsite in domeniul constructiilor si la regimul de
autorizare a constructiilor si de a dispune sanctiunile conform Legii.
După caz, în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță redactează/tehnoredactează/semnează
referate,note de fundamentare ,anexe de specialitate,e.t.c. si colaboreaza cu persoanele abilitate in vederea elaborarii
proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale Consiliului Local.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,
Legislație specifică:Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii ,Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,Legea cadastrului şi a

30

publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară ,Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism ,Ordinul nr.21 pentru aprobarea reglementării tehnic"Ghid privind elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.-007 - 2000 din 10.04.2000 ,Ordinul nr. 591/2017 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a
instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia ,Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,Ordinul nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice
Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal - Indicativ GM-010-2000
Ordin 397/2018,Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în
construcţii,Legea nr.52/2003,O.G nr.27/2002, Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale ,Hotărârea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ,modificate și completate,e.t.c
Art.67.Compartiment protecție civilă
-elaboreaza si aduce la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale si lunare,de pregatire a
formatiilor,salariatilor si populatiei;
- propune masuri de imbunatatiri a activitatii de protectie civila,in domeniul situatiilor de urgenta;
-verifica prin exercitii de alarmare viabilitatea ,starea de operativitate si de interventie;
- intocmeste ,actualizeaza ,pastreaza si pune in aplicare documentele operative de interventie in cazul producerii
situatiilor de protectie civila;
-asigură coordonarea planificarii si realizarii masurilor de protectie civila.
-participă la pregatirea Comitetului local pentru situatii de urgenta, Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta,
salariatilor si populatiei;
- întocmeste tematica de pregatire si asigura instruirea salariatilor din Primarie si activitatile anexe pe linie de
situatii de urgenta;
- propune primarului planul de asigurare materiala si financiara.
- întocmeste planurile de prevenire si protectie (planul de analiza si acoperire a riscurilor, planul de aparare la
cutremur, planul de evacuare în cazul producerii unei situatii de urgenta, planul la inundatii, planul de dezapezire,
etc).
- întocmeste planurile de pregatire pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de personal si le supune
aprobarii;
-ține evidența pregătirii și informează structurile superioare despre aceasta;
- participă la toate activitățile de instruire organizate (instructaje, sedinte, cursuri,bilanturi, etc.).
- ține evidența materialelor de protecție civilă.
- participa la sedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta, consiliaza membrii comitetului asupra
problemelor tehnice si de specialitate, asigura documentatia tehnica de specialitate.
- studiază actele normative din domeniu si face propuneri conducatorului Primariei pentru aplicarea acestora.
- îndruma activitatea de prevenire în domeniul situatiilor de urgenta la unitatile de învatamant si cele subordonate
Primariei.
- pregateste si desfasoara concursurile cu elevii.
Cadru tehnic PSI
- participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor la nivelul institutiei;
- controlează aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor;
- propune includerea în buget a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor, dotarii cu
mijloace tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
- îndruma si controlează activitatea de aparare împotriva incendiilor si analizeazărespectarea încadrarii în criteriile
de constituire a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
- prezinta conducerii ori de cate ori situatia impune raportul de evaluare a capacitatii de aparare împotriva
incendiilor.
- sprijină pregatirea și participarea servicului voluntar la concursurile profesionale;
- acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta în îndeplinirea
atributiilor.
Mobilizare la locul de munca și evidența militară
- întocmeste situatiile solicitate periodic de esalonul superior;
- tine evidenta rezervistilor si a personalului mobilizat la locul de munca,
- participa la convocarile organizate pe aceasta linie;
- pastreaza documentele cu caracter secret.
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Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată trasparența,evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică: Legea 481/2004,privind protecția civilă , HG nr.630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv
naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie
civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile,
H.Gnr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă,
H.Gnr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă,
H.G nr. 642 din 29 iunie 2005, pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale,
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri
specifice, Legea nr.575 /2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a –
Zone de risc natural,Ordin comun nr. 1995/2005/1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
Ordin comun nr. 638/420 din 12.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale, H.G nr. 1854 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea strategiei naţionale de management al riscului la
inundaţii, Ordin comun nr.1178/2006/1240/2005 din 02/02/2006 privind aprobarea Manualului prefectului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor
de urgenţă în caz de inundaţii,H.G nr. 382/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele
minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
H.G nr. 447/ 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc
natural la alunecări de teren şi inundaţii Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului
pentru apărare
Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă
Ordinul M.A.I. nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional
integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei,modificate și completate,e.t.c
Art. 68.Compartiment administrarea Domeniului Public si Privat dezvoltare locală;
 gestioneaza inventarul domeniului public și privat al comunei,colaborand in acest sens cu contabilul si
celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului,respectiv cu comisia constituita
pentru inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local.
 Elaboreaza/semnează documentația(referate,note de fundamentare,anexe parte integrantă din actele
administrative,..e.t.c) necesară emiterii hotărârilor de consiliu local privind introducerea unor bunuri in
domeniul public / privat sau trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei
Cleja,judetul Bacău, colaborand in acest sens cu contabilul si celelalte compartimente din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,respectiv cu comisia constituită pentru inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul
Consiliului Local.
 Redactează/tehnoredactează/semnează
documentația(referate,note
de
fundamentare,anexe
parte
integrantădin actele administrative,..e.t.c) necesara emiterii hotararilor de Consiliu Local privind promovarea
proiectelor de hotarare de Guvern privind atestarea modificarilor care survin in inventarele bunurilor aflate in
domeniul public al unitatii administrativ –teritoriale, colaborand in acest sens cu contabilul si celelalte
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului,respectiv cu comisia constituita pentru
inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local;
 Pregătește si transmite Consiliului Judetean inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei ,
insusit de Consiliul Local,in vederea atestarii prin Hotarare De Guvern a apartenenței bunurilor la Domeniul
public al comunei;
 intocmeste documentatiile necesare(studii de oportunitate,caiete de sarcini,instructiuni pentru ofertanti ,
conform actelor normative care reglementeaza acest aspect ) si elaboreaza documentatia aferenta proiectelor
H.C.L,anexele de specialitate aferente pentru concesionarea prin licitatie a bunurilor pentru care exista
solicitari.
 aplica procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achizitie publica,respectanad principiile:libera
concurenta,eficienta utilizarii fondurilor publice,transparenta,tratamentul egal si confidentialitatea
 după caz,indeplineste si alte atributii specifice reesite din legislația specifică regimului contractelor de
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concesiune de bunuri proprietate publică,achizitiile publice,e.t.c ;
 rezolva problemele solicitate prin cereri,adresate institutiei referitoare la domeniul public si prival al
comunei.
 împreuna cu personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului reactualizeaza inventarul bunurilor
care apartin domeniului public si privat al comunei;
 participa alaturi de personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Cleja la identificarea
terenurilor ,a imobilelor si spatiilor apartinand domeniului public si privat al comunei in vederea completarii
inventarului
Colaborează cu personalul din cadrul unitatii administrativ teritoriale Cleja in vederea rezolvarii problemelor de
fond funciar ce decurg din punerea in aplicare a Legilor fondului Legea 18/1991, Legii 169/1997, Legii 247/2005,
verificarea dosarelor aflate in lucru, verificare a situatiei juridice a terenurilor solicitate, verificarea vechilor
amplasamente, pregatirea dosarelor pentru a fi analizate in cadrul sedintei Comisiei Locale de fond funciar,
intocmirea raspunsurilor la diversele solicitari privind modul de aplicare a legilor sus amintite, intocmirea diferitelor
comunicari, instiintari privind masurile stabilite de comisia locala de fond funciar si Hotararile comisiei judetene de
fond funciar, pregatirea si inaintarea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate,în funcție de situația
de fapt și prevederile legale în speță.
 colaborează cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară sau după caz cu Oficiul Teritorial ,în
funcție de situația de fapt și prevederile legale ,care reglementează acest aspect;
 administrarea, gestionarea si exploatarea eficienta a domeniului public și privat si a bunurilor specifice
infrastructurii edilitar- locale ;
 elaborarea politicilor si strategiilor cu privire la infiintarea, organizarea și functionarea serviciilor de
administrare a domeniului public si privat;
 elaborarea programelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii edilitare a localitatii;
 elaborarea normelor si regulamentelor locale privind administrarea,gestionarea si exploatarea serviciilor de
administrare a domeniului public și privat de interes local;
 asigura gestionarea si administrarea informatiilor si documentelor cu privire la patrimoniul din domeniul
public si privat al comunei Cleja;
 se ocupă de identificarea, actualizarea si inventarierea suprafetelor de teren privind domeniul public si
privat al comunei.
 întocmeste evidenta patrimoniului public si privat al comunei Cleja
 participă la actiunea anuala de valorificare si casare a bunurilor din domeniul public si privat al comunei.
 întocmeste documentatia necesara si face propuneri pentru cumpararea si/ sau vanzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat prin licitatie publica, in conditiile legii;
 verifică pe teren sesizarile si reclamatiile cu privire la unele aspecte ce tin de imobilele aparținând
domeniului public si privat al comunei și ia măsuri corespunzatoare pentru stingerea litigiilor;
 întocmeste contractele de inchiriere pentru imobilele ce sunt in patrimoniul unității administrativ teritoriale;
 urmareste derularea contractelor de închiriere emise de Primaria comunei ,modificarea, transcrierea,
calculul chiriei, supunerea spre aprobare a rezilierii contractului, etc;
 desfașoara activitati de control si documentare cu privire la situatia si starea domeniului public si privat;
 în domeniul concesionării bunurilor din domeniul public, elaborează analize și asigură documentația
necesara fundamentarii deciziilor privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public al comunei;
 elaboreaza documentatia necesara pentru organizarea licitatiilor si asigura îndeplinirea tuturor procedurilor
necesare desfasurarea în conditii legale a acestora;
 - elaboreaza caiete de sarcini si contracte de concesiune pentru îndeplinirea dispozitiilor din hotararile
Consiliului Local privind concesionarea bunurilor din domeniul public;
 asigură evidenta contractelor de concesiune si urmareste îndeplinirea prevederilor contractuale, în
colaborare cu alte compartimente abilitate,prin verificari periodice;
 face propuneri pentru modificarea clauzelor contractuale, rezilierea acestora si alte propuneri referitoare la
derularea contractelor ,ca urmare a verificarilor si constatarilor din teren;
 în ceea ce priveste utilizarea terenurilor din domeniul public pentru activitați comerciale, intocmeste
permisiunile de folosire a locului public avand în vedere prevederile legale în domeniu;
 elaborează, în colaborare cu alte compartimente abilitate, proiecte de contracte de parteneriat.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
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drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,
Legislație specifică:Legea 215/2001, Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local ,Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii ,Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică,Legea 213/1998 ,privind bunurile proprietate publică, Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006 ,Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,Hotărârea nr. 2139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordonanţa
nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,Legea
24/2000,Legea 7/1996,Legea nr.52/2003,O.G 27/2002 ,Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi
rurale,modificate și completate,..e.t.c.
Art.69. Compartiment cultură.


să iniţieze relaţii profesionale cu persoanele interesate sã participe la programele derulate în cadrul
aşezãmântului cultural;
 să le orienteze spre activitãţile cele mai indicate, în funcţie de domeniul de interes al acestora şi aptitudinile
demonstrate;
 să integreze beneficiarii în colectivele de lucru, pe baza opţiunilor formulate;
 să furnizeze toate informaţiile şi explicaţiile necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţilor incluse în
grafic;
 să elaboreze proiecte şi/sau programe cultural-artistice şi de educaţie permanentã;
 să analizeze fezabilitatea acestora;
 să pregãtească implementarea lor;
 să asigure derularea fiecãrei etape în conformitate cu graficul prestabilit, având în având în vedere
satisfacerea cerinţelor beneficiarilor .
 Întocmeste registrul de miscare a fondului ca document de evidenta oficiala si care reflecta dinamica ,
marimea , valoarea si natura publicatiilor din colectia bibliotecii ;
 Depoziteaza , inventariaza cartile din fondul bibliotecii si înlesneste direct sau indirect cititorilor accesul la
toate publicatiile din dotare ;
 Întocmeste cataloage si alte instrumente de valorificare si comunicare a colectiilor catre cititori ;
 Ofera cititorilor , gratuit , servicii pentru lectura , studiu , informare si documentare la sediu , cât si de
împrumut la domiciliu pe o perioada de cel mult 30 zile ;Completeaza curent si retrospectiv colectiile prin
achizitii , abonamente , schimb , transfer , donatii si alte surse
 Asigura evidenta bibliotecii economica , primara si individuala , a colectiilor acestora în relatia bibliotecautilizator-biblioteca
 Asigura inventarierea fondului de carte din 4 in 4 ani
 Semneaza si,dupa caz ,stampileaza documentele oficiale pe care le intocmeste in numele bibliotecii,in
relatiile cu cititorii si cu alte institutiii.
 Întocmeste , anual , registrul de evaluare a activitatii în termen de 45 zile de la încheierea anului pe care-l
trimite Bibliotecii Judetene si Consiliului local ;
 Elimina periodic din colectie , cu respectarea prevederilor legale în vigoare , publicatiile care nu au
circulatie catre cititori sau prezinta un grad avansat de uzura fizica si morala ;Efectueaza , în conditiile legii
, operatiunile de recuperare fizica si a centralizarii actualizate a publicatiilor degradate ori restituite de catre
cititori ;
 Initiaza si dezvolta programe speciale , prin care ofera informatii de interes public pentru comunitatea
locala , de animatie culturala , de valorificare a traditiilor culturale , de promovare a creatiei artistice ,
stiintifice, tehnice si cultural-artistice .
 raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor si operatiunilor cuprinse in documentele întocmite in cadrul
compartimentului;
 ține legatura si furnizează informații în legatură cu strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău;
 Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată trasparența,evidența, păstrarea , conservarea si
arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
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drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,
Legislația specifică: Legea nr.215/2001, Legea bibliotecilor nr. 334/2002,O.G 27/2002, Ordinul nr. 2062/2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice
bibliotecilor publice,modificate și completate,e.t.c.
Art.70.Compartiment arhivă
elaborează, cu consultarea compartimentelor din cadrul structurii Institutiei Primarului Cleja,
nomenclatoarele arhivistice,in conformitate cu prevederile legale;
realizează, cu participarea celorlalte compartimente, sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării,
potrivit nomenclatorului aprobat;
primeşte documentele neoperative predate de toate compartimentele din cadrul Institutiei Primarului Cleja
si Consiliului Local Cleja şi pregăteşte dosarele pentru arhivare, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic şi
prevederile legale şi asigura pastrarea acestora in bune conditii;
conlucrează cu toate compartimentele din cadrul Administraţiei publice locale, în vederea asigurării
condiţiilor optime de predare, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă.
verificarea si preluarea dosarele constituite de la compartimente, pe baza de inventare;
asigură convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate
de catre seful compartimentului de arhiva si propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
intocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale;
asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
cercetarea documentelor din arhiva in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru
dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
punerea la dispozitie, pe baza de semnatura, si tinerea evidentei documentelor imprumutate
compartimentelor creatoare;
verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate;
reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
comunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale;
mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul efectuarii actiunii
de control privind situatia arhivelor de la creatori;
pregatirea documentelor si inventarelor acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform
prevederilor Legii Arhivelor Nationale.
îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţiei.
in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a
Instituției Primăriei Cleja;
 intocmeste, pe baza propunerilor celorlalte compartimente, nomenclatorul arhivistic al institutiei, termenele
de pastrare si urmareste aplicarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 – Legea Arhivelor
Nationale;
propune constituirea prin dispozitia Primarului a comisiei de selectionare a documentelor ce urmeaza a fi
predate la arhiva;
 preia periodic de la compartimentele din institutie, pe baza de proces –verbal, documentele ce trebuie
pastrate în arhiva;
 intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozit; asigura evidenta tuturor
documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza registrului de evidenta curent;
.asigura aranjarea documentelor pe criterii de temporalitate si specialitate ,asigura pastrarea documentelor în
arhiva în conditii optime pentru a evita degradarea acestora;
ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la Arhivele
Nationale sau, dupa caz, agentilor economici de colectare a deseurilor;
depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de pastrare permanent
si a celor scoase din evidenta;
 convoaca comisia de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate si care in
principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; intocmeste formele cerute de lege pentru
confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale, asigura predarea integrala a arhivei selectionate la unitatile de
recuperare;
la solicitarea compartimentelor din cadrul institutiei sau a altor solicitanti,elibereaza copii dupa actele
arhivate cu caracter public;
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pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor
creatoare; la restituire verifica integritatea documentului împrumutat, dupa restituire acestea fiind reintegrate la
fond;
pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii
de control privind situatia arhivelor de la creatori;
întocmeste împreună cu personalul aferent birou –financiar contabil resurse umane adeverinte privind
vechimea în munca a angajatilor institutiilor a caror evidente se afla spre pastrare în arhiva unitatii administrativ
teritoriale a comunei Cleja;
 asigura evidenta, pastrarea si conservarea documentelor secrete de uz intern si sesizeaza imediat primarul
despre cazurile de pierdere, alterare ori distrugere a acestora;
în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere de documente sesizeaza conducerea Primariei si
politia.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de dreptdin
legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legistație specifică: Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si
detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a
arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului
general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 5 iulie 1996 Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă
electronică Ordinul nr. 1319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimaţie a persoanelor
împuternicite să folosească modelul de proces-verbal Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,Legea 52/20013,O.G
nr.27/2002, Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile
publice centrale şi locale,modificate și completate.
Art.71 Compartiment administrativ
 cunoaste si respecta procedurile in ceea ce priveste predarea –primirea produselor din gestiune ;
 mentine o legatura permanenta cu personalul de specialitate din cadrul aparatului primarului ;
 primeste materialele care se aprovizioneaza,verifica cantitatile indicate in documentelele;
 depoziteaza in bune conditii materialele pentru a se evita degradarea acestora,respectandu-se normele de
sanatate si securitate in munca si P.S.I
 compartimentul prevede un post de:Sofer buldoexcavator multifunctional JCB 3CX-4WS-SM (atributiile
sunt conform prevederilor actelor normative specifice functiei si fisei postului si un sofer de microbuz scolar.
Operatiile de intretinere zilnica a buldoexcavatorului presupun:curatarea utilajului;controlul nivelului de
ulei;verificarea starii de gresare a lagarelor;verificarea functionarii sistemului electric de forta,comanada si
semnalizare;verificarea functionarii echipamentelor si dispozitivelor de Securitate.Deplasarea excavatorului se
face prin executarea cu atentie a comenzilor conform procedurilor de lucru.
Soferul de microbuz scolar va urmari si respecta cu strictete urmatorele sarcini principale:raspunde de
microbuzul incredintat;raspunde de siguranta elevilor,de respectarea numarului maxim de elevi transportati pe
raza comunei Cleja;conduce,manevreaza si manipuleaza microbuzul scolar astfel incat sa evite orice
evenimente de circulatie sau accidente care ar duce la avarierea lui sau uzarea premature a acestuia;efectuiaza
deplasari in afara comunei cu acordul primarului sau a viceprimarului;intocmeste si completeaza foaia de
parcurs;informeaza din timp contabilul pentru efectuarea unor plati obligatorii pentr a putea circula cu
microbuzul scolar,astfel incat sa nu fie fortata stationarea acestuia;raspunde de efetuarea reviziilor tehnice
periodice ;intocmeste raport de activitate lunar;raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a legislatiei privind
pe drumurile publice si in problemele legate de atributiile ,lucrarile si sarcinile ce-i revin;circulatia pe drumurile
publice
Administrator public
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Să pregatească și sa asigure implementarea in deplina siguranta a tuturor activitatilor ce se vor derula în
incinta centrului de la nivelul unității administrativ teritoriale ce acordă servicii/ prestații sociale în condițiile
legii .
Sa asigure buna functionare si instalare a tuturor bunurilor prezente în incinta (reprezentant totalitatea
dotarilor ce compun intregul inventar al centrului )
Asigura conducerea activitatii curente a locației.
Sa gestioneze si sa asigure utilizarea in mod corect a tuturor instalatiilor si a contuarelor aferente obiectivului
susnumit si sa permita accesul persoanelor desemnate sa verifice sau sa controleze acestei instalatii.
Informeaza Consiliul Local asupra realizarii obiectivelor stabilite, stabilind impreuna cu acesta masuri
corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii;
Asigurarea si protectia bunurilor in spatiile de expunere, monitorizeaza conditiile de conservare a
patrimoniului centrului de la nivelul unității administrativ teritoriale ce acordă servicii/ prestații sociale în condițiile
legii .
Urmareste si asigura respectarea conditiilor de securitate, de conservare si de depozitare a bunurilor
patrimonilui centrului centrului de la nivelul unității administrativ teritoriale ce acordă servicii/ prestații sociale în
condițiile legii .
Intocmirea documentelor specifice activitatii desfasurate.
Pregatirea evenimentelor specifice.
Identificarea nevoilor specifice de dezvoltare.
CAMIN CULTURAL
Descriereaocupatiei
Avand drept scop pastrarea sipromovarea culturii traditionale Caminul Cultural reprezinta singura modalitate de
promovare si conservare a traditiilor locale in comuna Cleja, judetul Bacau. Administratorul Caminului CulturalSomusca, com. Cleja, jud. Bacau este responsabil de evidenta- gestiunea corecta a patrimoniului de care raspunde,
pentru aceasta el colaborand cu diverse persoane superioare ierarhic, potrivit reglementarilor legislative. El
urmareste asigurarea modului in care sunt respectate conditiile de securitate, de conservare, de depozitare a
bunurilor din gestiune.
Atributii si responsabilitati:
Sa dezvolte relatii profesionale cu persoanele interesate sa participe la programele derulate in cadrul
asezamantului cultural;
Sa furnizeze toate informatiile si explicatiile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor incluse in grafic;
Sa supravegheze proiectele si sau programele cultural artistice si de educatiepermanenta care se vor desfasura in
incinta asezamantului cultural;
Sa pregateasca si sa asigure implementarea in deplina siguranta a tuturor activitatilor ce se vor derula in incinta
caminului cultural;
Sa asigure buna functionare si instalare a tuturor bunurilor prezente in incinta(reprezentand totalitatea dotarilor ce
compun intregul inventar al caminului cultural);
Asigura conducerea activitatii curente a institutiei;
Sa gestioneze si sa asigure utilizarea în mod corect a tuturor instalatiilor si a contuarelor aferente obiectivului sus
numit si sa permita accesul persoanelor desemnate sa verifice sau sa controleze aceste instalatii;
Informeaza consiliul local asupra realizarii obiectivelor stabilite, stabilind impreuna cu acesta masuri
corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii;
Asigurareasiprotectiabunurilor in spatiile de expunere, monitorizeazaconditiile de conservare a patrimoniului;
Urmareste si asigura respectarea conditiilor de securitate, de conservaresi de depozitare a bunurilor din
patrimoniul Caminului Cultural;
Întocmirea documentelor specifice activitatii desfasurate;
Pregatirea evenimentelor specifie;
Identificarea nevoilor specifice de dezvoltare;
Informeaza lunar si trimestrial primarul despre activitatile desfasurate;
Informeaza primarul despre activitatile desfasurate in centrul de la nivelul unității administrativ teritoriale ce
acordă servicii/ prestații sociale .
Tine gestiunea si evidenta patrimoniului centrului de la nivelul unității administrativ teritoriale ce acordă servicii/
prestații sociale si a Caminului Cultural Somusca.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența evidența, păstrarea , conservarea si arhivarea
acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
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drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică: Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă , Hotărârea nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători
a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale,Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin
Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe ,Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ,modificate
și completate,..e.t.c.
Art.72 Compartiment Gospodarire
-asigura paza,ordinea,si reparatiile curente in imobilele apartinand primărie/Consiliului Local,..;
-asigura curatenia si intretinerea localului si dependentelor primariei comunei Cleja;
- raspunde de igienizarea localului si de asigurarea materialelor de curatenie ,a instalatiiilor de iluminat din birouri
a materialelor de prevenire si stingere a incendiilor.
-asigura permanenta la telefon;
-raspunde de exploatarea si intretinerea mijloacelor fixe din dotare;
-ducerea la indeplinire a obligatiilor privind primirea ,comunicarea citatiilor si altor acte de procedura ,in conditiile
Codului de Procedura Civila,colaborand in acest sens cu persoana din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul secretariat
-difuzeaza cetatenilor din comuna instiintari sau comunicari din partea primarie
- gestionarea bunurile consiliului local pe care le are in primire;
-raspunde de gospodarirea arhivei;
-gestioneaza problema cainilor fara stapan de pe raza comunei Cleja,judetul Bacau- colaborează cu instituțiile/autoritățile/personalul de specialitate în vederea prestarii unor servicii sanitarveterinare privind cainii fara stapan aflati pe domeniul public .
-raspunde
de
asigurarea
materialelor
decorative
necesare
organizarii
si
desfasurarii
manifestarilor,actiunilor,evenimentelor oficiale si a celor de traditie din Comuna Cleja-Bacau.
-responsabilități,pe linia depozitarii vehicolelor cu tractiune animala,depistate circuland pe drumurile publice pe
care le este interzis accesul-raza omunei Cleja,judetul Bacau
Alte atributii si sarcini reesite din actele normative in vigoare care reglementeaza activitatea specifica postului
ocupat si cele trasate de Consliul Local, primar,viceprimar in conformitate cu prevederile legale care reglementează
domeniul de activitate
Atribuții supraveghetori benefiari prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Participa la executarea lucrarilor edilitar gospodaresti;
Executa lucrari de întretinere la cladirile si spatiile aflate in administrarea primăriei- se ocupa de întretinerea
spatiilor verzi (taiat iarba, gazon),de toaletatul gardului viu, al arbustilor, al pomilor ( lucrari la inaltime).
Respectă instructiunile si prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca , Regulamentul de
ordine interioara si Regulamentul de organizare si functionare.
Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în cadrul
compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată evidența, pastrarea , conservarea si arhivarea acestora ,în
conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 Alte atribuții reiesite din actele normative specifice care reglementează domeniul de activitate ,H.C.L,
dispozitii ale primarului ,cele prevazute in fișa postului, e.t.c în funcție de situția de fapt și prevederile legale în
speță.
Legislație specifică: Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă , Hotărârea nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători
a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice ,modificate și completate,..e.t.c.
Art. 73.Compartiment dezvoltare locală,strategie,programe,managementul proiectelor
Misiunea:
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facilitarea si promovarea dezvoltării comunei Cleja,județul Bacău prin implementarea strategiilor şi politicilor
de dezvoltare locală
Atribuţii:
 iniţiază proiecte şi programe privind dezvoltarea economico-socială a comunei şi de îmbunătăţire a
infrastructurii publice în concordanţă cu strategiile sectoriale aprobate; identifică căile şi mijloacele pentru
realizarea acestora;
 identifică sursele şi programele de finanţare ale Uniunii Europene şi ale altor organisme interne şi
internaţionale;
 sprijină procesul de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale;
 gestionează documentaţia referitoare la sursele de finanţare şi la proiectele elaborate şi implementate de
consiliul local şi primărie;
 identifică cererile de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, lansate de instituţiile şi
organismele naţionale, europene şi internaţionale;
 monitorizează derularea programelor cu finanţare locală,națională și internaţională, păstrând legătura între
finanţatori şi instituţie;
 identifică şi contactează potenţialii parteneri pentru proiectele cu finanţare locală,națională și internaţională
derulate de către U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău;
 identifică problemele economice şi sociale ale sectorului care intră sub incidenţa asistenţei financiare
internaţionale acordate în mod special de U.E.;
 stabileşte contacte cu autorițățile, respectiv cu organismele şi instituţiile locale, naţionale, europene şi
internaţionale implicate în managementul şi monitorizarea proiectelor de la nivelul unității;
 În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță întocmește/semnează note de
fundamentare,referate anexe aferente dispoziții primar,hotărâri Consiliu Local,contracte,..e.t.c,coordonează
aspectele legate de semnarea şi implementarea contractelor cu finanțare locală,națională,internațională
aferente proiectelor de investiții de la nivelul unității ,colaborând cu autoritățile/instituțiile ,personalul
compartimentelor de resort,...e.t.c;
 elaborează cererile de finanţare şi documentele necesare pentru programe şi proiecte în vederea atragerii de
fonduri cu finanţare locală,națională, internaţională pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii
activităţilor din administraţia comunei şi a vieţii locuitorilor acestuia;
 coordonează toate activităţile legate de supervizarea şi implementarea proiectelor de investiții cu finanţare
locală ,națională internaţională;
 urmăreşte realizarea obiectivelor din Strategia de dezvoltare a comunei Cleja;
 asigură stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
 colaborează cu compartimentele de specialitate pentru asigurarea resurselor de co-finanţare a proiectelor de
investiții de la nivelul comunei;
 realizează sistemul de arhivare a proiectelor de investiții cu finanţare externă,națională,locală, conform
legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor UE;
 Coordonează şi implementează proiecte şi participă la activităţile prevăzute în planurile de implementare,
pentru proiectele stabilite de către ordonatorul de credite îndeplineşte atribuţii specifice în cadrul proiectelor
derulate în cadrul compartimentului/instituției;
 Coordonează şi contribuie la întocmirea documentaţiilor proiectului care se ataşează cererii de finanţare;
 planifică realizarea activităţilor şi urmăreşte atingerea rezultatelor şi calitatea acţiunilor angajate prin
proiect;
 Este responsabil pentru documentația întocmită,respectiv pentru demersurile efectuate la nivelul
compartimentului de resort pentru implementarea/derularea proiectelor de investiții şi programelor privind
dezvoltarea economico-socială a comunei şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice respectiv pentru
atingerea rezultatelor proiectelor;
 În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță contribuie la realizarea rapoartelor/documentației
tehnice,economice,la procedurile de achiziție publică,întocmirea contractelor,recepția lucrărilor ,...;
 În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță furnizează toate documentele şi informaţiile
tehnice,economice solicitate de către finanţator,atoritățile competente;
 Monitorizează rezultatele obţinute prin proiecte, programe derulate;
 Asigură păstrarea tuturor documentelor proiectelor de investiții potrivit prevederilor legale;
 Urmăreşte realizarea corespunzătoare a execuţiei lucrărilor proiectelor de investiții aflate în implementare;
 Colaborează cu proiectanţii lucrărilor şi cu constructorii în vederea realizării la termen şi în condiţii de
calitate a obiectivelor proiectelor de investiții ;
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Participă la verificările şi recepţiile efectuate în fazele determinante ale proiectului, avizează rapoartele
lunare ale managerului de proiect şi alte rapoarte solicitate de responsabilul de proiect;
 Face verificări în teren ori de câte ori este necesar;
 Face parte din comisia de recepţie intermediară şi recepţie finală a lucrărilor;
 În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță ,colaborează/pregăteşte caietul de sarcini pentru
atribuirea contractului de lucrări şi avizează forma finală a caietului de sarcini din cadrul proiectelor;
 Răspunde de realizarea şi verificarea parametrilor tehnici/economici ai lucrării conform parametrilor
tehnici/economici stabiliţi în caietul de sarcini;
 În funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță ,colaborează/întocmeşte documentele
tehnice/economice ale licitaţiei organizate în vederea contractării lucrărilor, documente care stabilesc
standardele de calitate ale lucrărilor executate (calitatea materialului utilizat de constructori, respectarea
procedurilor şi procedeelor necesare realizării unor lucrări de calitate şi durabile, calitatea materialelor
utilizate la lucrări, folosirea utilajelor specificate în caietul de sarcini şi în contract, respectarea termenelor
stabilite în contract, recuperarea întârzierilor în execuţia lucrărilor dacă acestea există faţă de graficul de
desfăşurare a activităţilor, etc.);
 Colaborează cu reprezentanţi din celelalte compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, cu specialişti din alte instituţii sau persoane publice sau private şi solicită informaţii acestora în
vederea elaborării de studii, cercetări, programe, proiecte;
 Contribuie la punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative;
 Răspunde pentru modul de realizare a atribuţiilor de serviciu,de legalitatea,oportunitatea și necesitatea
documentelor de specialitate întocmite în cadrul compartimentului/instituției.
 Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența, evidența, păstrarea , conservarea si
arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de
drept din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,,
Legislație specifică:Ex:Legea 215/2001,Legea 82 /1991,Codul Fiscal,H.G nr.1/2016,Codul de Procedură
Fiscală,Legea 273/2006,Legea 500/2002,OMFP 1792/2002,O.G119/1999,OMFP 923/2014,H.G 907/2016,Legea
98/2016,Legea 100/2016,Legea 99/2016,H.G 395/2016,OMFP 1139/2015,Ordin 2264/2018,Ordin 1496/2011,Legea
85/2014,H.G 905/2017,Legea 153/2017 ,Legea 188/1999,H.G nr.286/2011,H.G nr.611/2008, H.G
nr.250/1992,legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,H.G nr.1066/2008 Codul
Muncii ,O.G nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și
privat,Legea nr.52/2003, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii ,Ordonanţa
de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,Legea 213/1998
,privind bunurile proprietate publică, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ,Hotărârea nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismului,Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,Ordinul nr.
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,Legea nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii,Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Ordinul nr. 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară ,Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ,Ordinul nr.21 pentru
aprobarea reglementării tehnic"Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ
G.M.-007 - 2000 din 10.04.2000 ,Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia ,Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei,Ordinul nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal - Indicativ GM-010-2000
Ordin 397/2018,Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în
construcţii,Legea nr.52/2003,O.G nr.27/2002, Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale ,Hotărârea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ,modificate și completate,e.t.c
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Art. 74. Compartiment asistență socială
Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 li.d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, punctul 2 din Legea 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G NR. 63/2010
cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, Legea nr.448/2006, privind
protecția și promovarea persoanelor cu handicap, art.106 alin.1 din Legea nr.272/2004, privind protecția și
promovarea drepturilor copilului,H.G nr. 797/2017 ,pentru aprobarea regulamentelor –cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,O.G nr.18/2017 privind
asistența medicală comunitară, pentru asigurarea prestațiilor sociale de la nivelul comunei Cleja, județul Bacău, este
necesară organizarea și funcționarea Compartimentului de Asistență socială .
Art. 1. Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de
asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al
primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie socială.
Art. 2.În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor
cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială Compartimentul
îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor
sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea
prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune
socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care
se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de
acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu
reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii
sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
Art. 3. - (1) Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi
transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor
prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în
vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de
asistenţă socială ,..... şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile
de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a
altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune
măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt
următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia
locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe
care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

41

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere
socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de
excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat
pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi
serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului,
precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de
acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi
serviciile sociale disponibile;
m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea
serviciilor prestate;
n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi
monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
o) în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță colaborează cu autoritățile /instituțiile
competente/personalul structurilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului respectiv întocmește
documentația în vederea contractării serviciilor sociale(elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea
procedurii de atribuire,...., potrivit legii);
p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii
performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de
beneficiari;
r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), Compartimentul organizează consultări cu furnizorii publici şi
privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.
Art. 4.(1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general
şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de
finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informaţiile colectate de
Compartiment în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea unor servicii de
specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere,
speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului
de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii
acestora.
Art. 5. - (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea
proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie,
precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate,
programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
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(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), planificarea activităţilor de
informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei
personalului care administrează şi acordă servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi
umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a
strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzute la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile şi
cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativteritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce
urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce
urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de
stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului anual de acţiune, Compartimentul îl transmite
spre consultare consiliului judeţean.
(6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes intercomunitar,
prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre
consultare şi acestor autorităţi.
Art. 6.(1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor
sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual
de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor
şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale
administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii
sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu
atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de
prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor
sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în
realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci
când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil,
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori
publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 7. - În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii
administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii
legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind
persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi
persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială,
respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul
de acţiune;
g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea
etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a
standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.
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Art. 8. - (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea
sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri
reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi
pot fi următoarele:
a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele
asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse;
b) servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu
dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau
servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c) centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor
traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în
principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii
acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică,
consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;
f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind
serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum
şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii
reinserţiei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi:
centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele
violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,
centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi
reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi
centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi centre de zi
adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b) servicii de asistenţă şi suport.
(4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecţiei persoanei cu
dizabilităţi, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi
modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi;
c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor
cu handicap;
d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu
persoane juridice, publice ori private;
e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor
disponibile pe plan local;
h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor
personali;
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele
vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie
de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
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(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt
cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce
priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.
(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecţiei copilului,
Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de
respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza
unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru
prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau
beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora,
asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de
prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi
urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în
condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc
obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi
transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la
prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de
protecţie specială.
Alte atribuții reeșite în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță :
I
A. ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI:
 .ATRIBUȚII DE AUTORITATE TUTELARĂ la nivelul unității administrativ teritoriale / primăriei,
comunei Cleja,delegate,conform actelor normative ,care reglementează acest aspect;

a) Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ teritorială respectivă, respectarea și
realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;
b) Identifică copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de
protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;
c) Realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
d) Acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia în
vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;
e) Exercită dreptul de a reprezenta copilul și de a administra bunurile acestuia, în situațiile și în condițiile
prevăzute de lege;
f) Organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
g) Identifică, evaluează și acordă sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere, asigură
consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor
copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;
h) Asigură și urmărește aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a
săvârșit o fapta prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
i) Asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri,
precum și a comportamentului delicvent;
j) Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a
copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;
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k) Realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății
civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;
l) Asigură relaționarea cu diverse servicii specializate;
m) Sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează
modul în care sunt respectate drepturile acestora;
n) Asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi
revin, stabilite de legislația în vigoare;
B. ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANELOR ADULTE
a) Evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;
b) Identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial
natural și în comunitate;
c) Elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistentă socială pentru prevenirea sau combaterea
situațiilor de risc social, inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, alcool, precum și
pentru persoanele cu probleme psihosociale;
d) Organizează acordarea drepturilor de asistență socială și asigură gratuit consultanță de specialitate în
domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor
la aceste drepturi;
e) Organizează și răspunde de plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul
acesteia în alte instituții specializate ( spitale, instituții de recuperare etc.)
f) Evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și
respectarea drepturilor acesteia;
g) Asigură consiliere și informații privind problematica socială ( probleme familiale, profesionale, psihologice,
de locuință, de ordin financiar și juridic)
h) Asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor care
implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;
i) Asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției
sociale;
j) Realizează evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială
k) Dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății
civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru
persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;
l) Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de
asistență socială de interes local;
m) Susține financiar și tehnic realizarea activităților de asistență socială, inclusiv serviciile sociale acordate la
domiciliu sau în instituții;
n) Asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente
de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru aceștia;
o) Sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap;
p) Asigură amenajările teritoriale și instituționale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al
persoanelor cu handicap
q) Asigură realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite
de legislația în vigoare;
C. ÎN DOMENIUL INSTITUȚIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ/ CENTRULUI de la nivelul
U.A.T.,comuna Cleja,județul Bacău ce acordă servicii/prestații sociale în condițiile legii
a)propune înființarea și organizarea instituțiilor/centrelor de asistență socială, în funcție de nevoi și de
numărul de potențiali beneficiari,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect;
b) propune încheierea de parteneriate respectiv propune/întocmește documentația necesară pentru
finanțarea sau cofinanțarea instituțiile de asistență socială,colaborează cu autoritățiele/instituțiilor abilitate în acest
sens,în funcție de situația de fapt și prevederile legale,propune încheierea de parteneriate;
c) contribuie la asigurarea resursele tehnice, materiale și de personal necesare pentru buna funcționare a
instituțiilor de asistență socială/centrului de la nivelul localității, în conformitate cu standardele de calitate aprobate ;
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d) evaluează și monitorizează activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor de asistență socială, în
conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;
e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistență socială de la bugetul local;
f) dezvoltă și diversifică, singur sau în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, serviciile acordate în
cadrul instituțiilor de asistență socială, în vederea creșterii calității vieții persoanelor asistate;
D. ÎN DOMENIUL FINANȚĂRII ASISTENȚEI SOCIALE
a) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;
b) pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la prestațiile și serviciile de asistență
socială;
c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistența socială;
d) comunică direcțiilor generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv Direcției generale de
muncă și solidaritate socială a județului Bacău, numărul de beneficiari de asistență socială și sumele cheltuite cu
această destinație, potrivit prevederilor legislației în vigoare, precum și altor autorități centrale cu competențe în
implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenței sociale.
II. Alte atribuții/obligații ale personalului aferent compartimentului asistență socială
 răspunde de integritatea și păstrarea în bună stare a documentelor gestionate/ întocmite în cadrul
compartimentului/instituției
 ia măsuri pentru asigurarea impotriva degradării,distrugerii sau sustragerea documentelor gestionate/
întocmite în cadrul compartimentului/instituției ,precum și pentru pentru folosirea /furnizarea datelor din acestea,cu
respectarea prevederilor legale
 indosariaza, numeroteaza si preda ,anual documentele aferente compartimentului, conform prevederilor
legale, la arhiva;
 Intocmeste referate de specialitate pe care le prezinta Consiliului Local si primarului in vederea adoptarii de
hotărâri,respectiv emiterea de dispozitii.Intocmește si semnează anexele de specialitate ,care fac parte integrată din
Hotararile Consiliului Local /dispozitiile primarului,întocmește și semnează proiectele/dispozițiile
primarului,referitoare la domeniul de activitate,răspunsuri la adrese,petiții,.e.t.c,dupa caz,conform prevederilor
legale.
 Participă,în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță la şedinţele consiliului local, prezentând
situaţiile/
informațiile
cerute
de
membrii
acestora.
Răspunde de realitatea ,calitatea,eficienta,oportunitatea ,legalitatea datelor si operatiunilor cuprinse in documentele
intocmite in cadrul compartimentului/instituției,în conformitate cu prevederile legale.
 Redactează și tehnoredactează documentele specifice postului: adeverințe, certificate, referate, rapoarte,
răspunsuri instituții/autorități, conform legislației specifice, semnează alături de șeful de birou financiar –contabil ,
personalul aferent compartimentului de achiziții,autoritățile publice de la nivelul instituției contractele incheiate de
acestea referitoare la domeniul de activitate aferent compartimentului de resort al cărui este titular,solutionează in
termenul prevazut de lege corespondenta repartizată ,după caz în funcție de situația de fapt și prevederile legale.
 se vor elibera certificate și adeverințe numai în cazurile în care situațiile sau datele a căror confirmare se
cere rezultă din documentele deținute de catre unitate,conform legislației specifice (ex: O.G 33/2002,e.t.c.,...)
 Datele instrumentate la nivelul compartimentului de resort și care fac obiectul înscrierii/modificării
în registrul agricol(suport hărtie,electronic,RAN)/registru rol,e.t.c.,,conform legislației specifice , se vor comunica
functionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului în trei zile lucrătoare pentru a
proceda în funcție de situația de fapt și prevederile legale
Asistența medicală comunitară:
Art. 1.Asistența comunitară are ca scop facilitarea şi îmbunătăţirea accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor
vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunităţilor cu serviciile sociale şi educaţionale.
Art. 2. - Asistenţa medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia
populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile din comunităţi, fiind în concordanţă cu politicile şi strategiile
guvernamentale, precum şi cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 3.(1)Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni de
sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor
vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.
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(2) Scopul asistenţei medicale comunitare constă în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea
echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul
socioeconomic, nivelul de educaţie, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban sau de distanţa faţă de furnizorul
de servicii medicale.
Art. 4.(1) În conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect autorităţile administraţiei publice
locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, în special a
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condiţiile legii şi
în limitele resurselor umane şi financiare existente.
(2) Personalul care prestează activităţi de asistenţă medicală comunitară lucrează în colaborare cu personalul din
cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul compartimentului de asistenţă socială din acadrul
aparatului de specialitate al primarului şi cu alţi furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaţionale, inclusiv cu
organizaţii neguvernamentale care furnizează servicii de profil.
(3) Modalităţile de colaborare dintre furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (2) sunt stabilite prin actele normative
,care reglementează acest aspect
Obiectivele, activităţile şi beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară
Art. 5. - Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:
a) identificarea activă, în colaborare cu personalul aferent compartimentului de asistență socială de asistenţă
socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile;
b) facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de
sănătate şi sociale;
c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de
educaţie pentru sănătate în comunitate;
d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor
comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în
domeniu.
Art. 6. - Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare de către personalele care au atribuţii
legale în acest domeniu, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele:
a) identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social
sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi evaluarea, respectiv determinarea nevoilor
de servicii de sănătate ale acestora;
b) desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu
determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate
şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;
c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, sub îndrumarea medicului
de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
d) participarea la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de
screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru
participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice;
e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în
teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
f) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea informaţiilor despre acestea
către medicul de familie, cu precădere a copiilor şi a gravidelor, în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi
a asigurării accesului acestora la servicii medicale;
g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovarea alăptării şi
practicilor corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmărirea
aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;
h) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu
medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi
al lăuzelor;
i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi
informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi contracepţie, precum şi asigurarea suportului de a
accesa aceste servicii;
j) monitorizarea şi supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială, respectiv evidenţa privind
tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament,
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consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în
registre şi evidenţe speciale;
k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a
vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
l) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;
m) furnizarea de servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale legale;
n) direcţionarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale şi sociale şi monitorizarea
accesului acestora;
o) organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri
de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii
medicale ale persoanei vulnerabile;
p) identificarea şi notificarea autorităţilor competente a cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa
asistenţei medicale comunitare;
q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de
programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical,
economic sau social;
r) alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din
comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile;
s) întocmirea evidenţelor şi documentelor utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor eticii
profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei.
Art.7(1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt membrii comunităţii, cu precădere
persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populaţia din mediul rural şi grupurile
vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel de educaţie scăzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vârsta a treia;
i) vârstă sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune socială;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.
(3) Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusă riscului de a suferi afectări ale stării de
sănătate prin acţiunea unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi economic, comportamentali sau care ţin
de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilităţii crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca
urmare a unor caracteristici personale ce ţin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii fiziologice.
(4) Persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt cele prevăzute la art. 6 lit. p) din
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare‘‘ grupul vulnerabil desemnează persoane sau
familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de
boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate
economică şi socială”
 .Răspunde de realitatea,necesitatatea ,legalitatea,oportunitatea documentelor de specialitate întocmite în
cadrul compartimentului de resort/instituție, asigurând totodată transparența,evidența, pastrarea , conservarea si
arhivarea acestora ,în conformitate cu prevederile legale ,care reglementează acest aspect.
 alte atribuții ,după caz, cuprinse în prezentul regulament , reieșite în funcție de situația de fapt și de drept
din legislația specifică administrațíei publice/ domeniului de activitate,actele administrative,fișa
postului,regulamente,e.t.c.,
Legislație specifică: Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările
și completările ulterioare, O.U.G NR. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare, , Legea 416/2001- privind
venitul minim garantat - cu modificarile si completarile ulterioare.H.G. nr. 50 / 2011- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea 196/2016-privind venitul minim de incluziune, Legea 277/2010- privind alocatia
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pentru sustinerea familiei - cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 70/2011- privind masurile de
protective sociala in perioada sezonului rece - cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii- cu modificarile si completarile ulterioare, .Legea 197/2012- privind asigurarea calităţii
în domeniul serviciilor sociale - cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1103/2014 pentru aprobarea
metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si
profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflați în situație de risc de parasire sau
parasiti in unitati sanitare - cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate,modificata si completata; H.G
nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Leg.248/2015, Legea nu.292/2011 a
asistenței sociale, Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, art.106 alin.1 din
Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,H.G nr. 797/2017 ,pentru aprobarea
regulamentelor –cadru de organizare și funcșionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii
orientative de personal,O.G nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară,Legea 52/2003 privin transparența
decizională în administrația publică,Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale,Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor,H.G nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale ,precum și a
Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale ,Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi,H.G nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare
a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinși plecați la muncă în strănătate și a serviciilor de care aceștia
pot beneficia,precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de
asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al
documentelor elaborate de către acestea,modificate și completate,e.t.c.
CAPITOLUL XII – DISPOZITII FINALE
Art.75. Personalul din cadrul instituției își perfectionează pregatirea profesionala teoretica prin studierea
legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii prerogativelor functii detinute in
cadrul institutiei
Art.76.Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale si pentru buna desfasurare a activitatii la nivelul
institutiei ,personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specilitate are obligatia de
colabora permanent,fiind direct raspunzatori de rezolvarea in termenul legal ,a cererilor,sesizarilor si propunerilor
care se refera la activitatea compartimentului,informand conducerea primariei.
Art.77(1).Personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
va studia legislatia specifica domeniului de activitate si va raspunde de aplicarea corecta a acesteia,in acest sens
fiecare compartiment va intocmi documentatia(note de fundamentare,referate,anexe parte integrantă din
hotărâri/dispoziții,e.t.c) de specialitate specifica activitatii desfasurate (,raspunsuri ,referate,anexe ,proiecte de
hotarare ,de dispozitiei,...),raspunzand de realitatea,egalitatea,oportunitatea si exactitatea documentatiei intocmite.
(2)
Asigură verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile
petentilor, raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si
respectiv accesul liber la informatii publice ,adreselor si petitiilor repartizate si raspunde potrivit prevederilor legale
in cazul nerespectarii termenelor de raspuns prevazute in legislatia specifica
(3) Delegarea de atribuții și competență :
În funcție de situația de fapt și actele normative /administrative în vigoare în vederea bunei funcționări a activității
la nivelul unității pe timpul concediului de odihna ,concediului medical sau in alte situatii neprevazute
atributiile personalului aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului vor fi
preluate de un alt functionar/personal contractual stabilit de primarul comunei,în conformitate cu prevederile
legale ,care reglementează domeniul de activitate.
Art.78- Eliberarea adeverintelor si certificatelor ,specifice postului, prin care se atesta un fapt sau o situatieaceasta activitate se refera la adeverintele si certificatele prin care confirma datele inscrise in documentele existente
in unitate.
Art.79.Prezentului regulament va fi adus la cunostinta publica si a personalului din cadrul unitatii de catre
salariatii din cadrul compartimentele resurse umane si relatii cu publicul .
Art.80 – Orice alte prevederi contrare prezentului regulament se modifică/completează de drept.
Art.81 Orice alte prevederi necuprinse în prezentul regulament ,după caz,se vor completa/prelua în funcție
de situația de fapt și de drept din legislația specifică administraíei publice/ domeniului de activitate/actele
administrative,fișa postului,regulamente,e.t.c.,,
Art.82– Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate a primarului comunei
Cleja,judetul Bacau intra in vigoare la data aprobării.
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