
 

Consiliul Local Ghioroiu                                                                Anexa la Hotararea nr.57 

Judetul Valcea                                                                                           din 29.11.2019 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI COMUNEI GHIOROIU 

 

 CAPITOLUL I   

PREVEDERI GENERALE 

 

 ART.1: Regulamentul de organizare  si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ghioroiu a fost elaborat în baza O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

ulterioare  si a altor acte normative în vigoare, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea.  

ART.2: Comuna Ghioroiu este unitate administrativ - teritorialã cu personalitate juridica. Comuna 

poseda un patrimoniu si are initiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, 

exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite. 

ART.3: Administratia publicã a comunei Ghioroiu se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, 

descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãtii autoritãtilor administratiei publice locale, legalitatii şi 

consultãrii cetatenilor în probleme locale de interes deosebit. 

ART.4: Autoritãtile administratiei publice prin care se realizeazã autonomia localã la nivelul comunei 

sunt: Consiliul local al comunei Ghioroiu, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Ghioroiu ca 

autoritate executivã, organe alese conform legii. 

ART.5: Consiliul local şi primarul functionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă 

treburile publice din comună, în condiţiile prevãzute de lege. 

ART.6: Primaria constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din primar, 

viceprimar, secretar şi aparatul propriu de specialitate al primarului. Primaria aduce la îndeplinire 

hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, gestionând problemele curente ale colectivităţii în 

care functionează. 

ART.7: Consiliul local al comunei Ghioroiu, la propunerea primarului,  aprobă organigrama si statul de 

personal al aparatului propriu. 

ART.8:  Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din cadrul 

Primariei Ghioroiu sunt urmatoarele: 

    a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a 

respecta Constituţia şi legile ţării; 

    b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea funcţiei publice; 

    c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu 

conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau 

similare; 

    d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

    e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea funcţiei publice; 

    f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei 

publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie; 

    g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi 

să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

    h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă; 

    i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici 

în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 
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Art.9:  (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul 

realizării competenţelor instituţiei publice. 

    (2) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a 

menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

Art.10: (1) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul Primariei Ghioroiu, 

precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor 

legale ale acesteia. 

    (2) Funcţionarilor publici le este interzis: 

    a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Primariei 

Ghioroiu, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 

individual; 

    b) să faca aprecieri neautorizate in legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primaria 

Ghioroiu 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, daca această dezvăluire 

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale 

unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

Art.11: (1) Ĩn îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primariei 

Ghioroiu. 

    (2) Ĩn activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. Ĩn exprimarea opiniilor, funcţionarii 

publici trebuie să aiba o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de 

păreri. 

Art.12:  Ĩn exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis: 

    a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

    b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

    c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori 

sponsorizari partidelor politice; 

    d) să afişeze, în cadrul Primariei Ghioroiu, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea 

partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art.13: Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau 

orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care 

au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea 

funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

ART.14: Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Ghioroiu au dreptul şi capacitatea 

efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu  şi sub responsabilitatea  lor o parte importantă a 

treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă. 

ART.15:  (1) Potrivit legii, Primarul comunei Ghioroiu asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare 

şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale 

celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului 

judetean; 

(2) Primarul comunei Ghioroiu îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii; 
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   b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local; 

   c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale; 

   d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local; 

   e) alte atributii stabilite prin lege. 

   (3) În temeiul lit. a), primarul: 

   a) îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea 

serviciilor publice locale de profil; 

   b) îndeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a 

recensamântului; 

   c) îndeplineste alte atributii stabilite prin lege. 

   (4) În exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), primarul: 

   a) prezinta consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, 

sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii 

administrativ-teritoriale în conditiile legii; 

   b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea 

în bune conditii a acestora; 

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

   d) elaboreaza, în urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si 

de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le 

supune aprobarii consiliului local. 

  (5) În exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), primarul: 

   a) exercita functia de ordonator principal de credite; 

   b) întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere a exercitiului 

bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la termenele prevazute de lege; 

   c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, în conditiile legii; 

   d) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de 

valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale; 

   e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la 

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar. 

   (6) În exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), primarul: 

    a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de 

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

interes local; 

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

   c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile 

prevazute la art.129, alin. (6) si (7) din Codul administrativ; 

   d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii 

serviciilor publice de interes local prevazute la art.129, alin. (6) si (7) din Codul administrativ, precum 

si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; 

   e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, 

dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local; 

   f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si 

actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora; 

   g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative, 

ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al 

regularitatii, legalitatii si de îndeplinire a cerintelor tehnice; 

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

asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru 

serviciile furnizate cetatenilor. 

   (7) Primarul desemneaza functionarii publici anume împuterniciti sa duca la îndeplinire obligatiile 

privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, în conditiile Legii nr. 135/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

   (8) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice 
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deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale 

din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene. 

ART.16: Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de 

drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin 

acestuia.Viceprimarul comunei Ghioroiu îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

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

teritoriale si le supune aprobarii consiliului local;  

- verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar;  

- coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

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

interes local;  

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

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

serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii 

administrativ-teritoriale;  

- asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si 

actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;  

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

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

serviciile furnizate cetatenilor; 

- ia masuri pentru organizarea si executarea in concret a activitatilor din urmatoarele domenii: educatie, 

asistenta sociala, sanatate, cultura, tinert, sport, ordine publica, protectia si refacerea mediului, punerea 

in valoare a monumentelor istorice, dezvoltare rurala, evidenta persoanelor, poduri si drumuri publice, 

servicii comunitare de utilitate publica, locuinte sociale si alte unitati locative, resurse naturale, alte 

servicii publice stabilite prin lege; 

- coordoneaza compartimentele Agricultura, Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, Administrativ-

deservire si Operator-insamantator din aparatul de specialitate al primarului. 

ART.17: Atributiile secretarului general al comunei sunt:  

 - avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si 

hotararile consiliului local;  

- participa la sedintele consiliului local;  

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum 

si intre acesta si prefect;  

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

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a 

actelor administrative in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare 

- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica 

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

consiliului local;  

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia; 

- asigura aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor si hotararilor cu caracter normativ; 

- coordoneaza activitatea compartimentelor subordonate; 

- in calitate de secretar al comisiei locale de fond funciar, participa la sedintele comisiei, redacteaza si 

inainteaza documentatia privind eliberarea titlurilor de proprietate; 

- intocmeste, impreuna cu ceilalti salariati, intampinari in vederea rezolvarii litigiilor aflate pe rolul 

instantelor de judecata; 

- elibereaza, la cerere, documentele pentru deschiderea procedurii succesorale; 

- intocmeste, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, documentatia privind afisarea ofertelor de 

vanzare a terenurilor agricole din extravilan si elibereaza adeverintele prevazute de lege; 

- tine evidenta dosarelor de personal (aparat de specialitate al primarului si asistenti personali); 

- tine evidenta Registrului electronic al salariatilor si efectueaza operatiunile necesare; 
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- tine legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si executa operatiuni pe portalul de 

management; 

- intocmeste foile de prezenta pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului, asistentii 

personali, cat si pentru consilierii locali; 

- tine evidenta concediilor de odihna; 

- indeplineste atributii de ofiter de stare civila: 

a) inregistreaza acte de stare civila (nastere, casatorie, deces) si tine evidenta documentelor care au stat 

la baza inregistrarii acestora; 

b) eliberereaza certificate de stare civila (nastere, casatorie, deces) la cererea cetatenilor sau a 

institutiilor; 

c) transcrie, la cerere, actele de stare civila inregistrate in strainatate; 

d) opereaza mentiuni pe actele de stare civila si asigura comunicarea acestora; 

e) intocmeste extrase de pe actele de stare civila pe care le comunica din oficiu; 

f) intocmeste si transmite situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale; 

g) inainteaza buletinele decedatilor la SPCLEP Balcesti; 

- este responsabil cu arhiva primariei; 

- participa la lucrarile de inventariere si selectionare a documentelor din arhiva primariei si a fostelor 

CAP-uri; 

- intocmeste adeverinte de vechime conform statelor de plata aflate in arhiva unitatii; 

- inregistreaza contractele de arenda in registrul special; 

- efectueaza operatiuni in registrul electoral; 

- primeste si inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese ale alesilor locali si ale 

functionarilor publici; 

- participa la inventarierea patrimoniului unitatii; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICA 

ART.18: Aparatul de specialitate al primarului comunei Ghioroiu este organizat pe compartimente 

conform organigramei aprobate de Consiliul local. 

Primarul, viceprimarul, secretarul general şi aparatul de specialitate al Primarului constituie primăria, 

instituţie publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local 

şi solutionează problemele curente ale comunei Ghioroiu. 

ART.19: Intreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, compartimentele  

fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului general care asigură şi răspund de 

realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă. 

ART.20: Primaria comunei Ghioroiu este structurată pe compartimente.  

ART.21: Compartimentele nu au personalitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităţilor în 

numele cărora acţionează. 

ART.22: Primarul, viceprimarul, secretarul general conduc, îndrumă şi controlează activitatea 

compartimentelor din subordine din cadrul primăriei,  conform atribuţiilor prevăzute de lege.  

ART.23: In indeplinirea obligatiilor ce le revin conform legii si prin prezentul regulament, primarul si 

viceprimarul iau masurile necesare pentru: 

- Asigurarea organizarii activitatii in cadrul compartimentelor, pentru fiecare angajat; 

- Au initiativa si iau masuri, dupa caz, in rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale 

compartimentelor pe care le conduc; 

- Asigurarea cunoasterii de catre personalul din subordine a legislatiei in vigoare, specifica fiecarui 

domeniu de activitate; 
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- Indrumarea, urmarirea si verificarea permanenta a utilizarii eficiente a programului de lucru, 

preocuparea fiecarui angajat in rezolvarea legala, competenta si de  calitate a tuturor sarcinilor 

incredintate, in raport cu pregatirea, experienta si functia ocupata; 

- Repartizarea corespondentei, solutionarea problemelor curente, semnarea lucrarilor compartimentului; 

- Asigurarea rezolvarii in termen, cu respectarea legislatiei in vigoare, a cererilor, sesizarilor populatiei; 

- Asigurarea respectarii prevederilor din prezentul regulament; 

- Cresterea gradului de competenta profesionala si de asigurarea unui comportament corect in relatiile 

cu cetatenii, in scopul cresterii prestigiului autoritatii din care fac parte. 

ART.24: Conducerea primariei raspunde, conform reglementarilor in vigoare, pentru neindeplinirea sau 

indeplinirea defectuoasa a sarcinilor ce revin entitatilor pe care le conduc, precum si pentru cazul in care 

au dispus masuri contrare prevederilor legale. 

ART.25: Primaria comunei Ghioroiu are urmatoarea structura organizatorică: 

- Primar 

- Viceprimar 

- Secretar general 

- Compartiment Financiar-contabilitate 

- Compartiment Impozite si taxe 

- Compartiment Asistenta sociala 

- Compartiment Registru agricol 

- Compartiment Agricultura 

- Comaprtiment Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta 

- Compartiment Operator-insamantator 

- Compartiment Administrativ-deservire 

- Compartiment Asistent comunitar 

- ART.26: Atributiile compartimentelor din cadrul Primãriei comunei Ghioroiu sunt urmatoarele: 

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE 

ART.27:   Compartimentul Financiar-contabilitate are in componenta 1 functie publica (consilier) cu 

urmatoarele atributii: 

- intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli; 

- tine evidenta analitica si sintetica a veniturilor realizate atat la bugetul local, cat si la celelalte activitati 

derulate prin unitate, conducand partida de venituri in conformitate cu clasificatia bugetara in vigoare;  

- prezinta consiliului local bugetul local, lista de investitii, excedentul bugetar, conturile trimestriale si 

anuale de executie ale bugetului local; 

- tine evidenta cheltuielilor; 

- intocmeste ordine de plata si toata documentatia aferenta acestora; 

- intocmeste statele de plata; 

- elibereaza adeverinte de venit pentru salariatii primariei;  

- realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariatii primariei;  

- intocmeste situatiile financiare si le depune la institutiile competente; 

- intocmeste lunar situatiile privind plata asigurarilor sociale, de sanatate, somaj, monitorizarea 

cheltuielilor de personal si le depune la termenele stabilite; 

- inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale; 

- intocmeste documente justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul institutiei; 

- asigura gestionarea patrimoniului institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

- furnizeaza si publica din oficiu informatiile prevazute de lege; 

- intocmeste Strategia achizitiilor publice; 

- intocmeste Planul anual al achizitiilor publice; 

- participa la intocmirea documentelor privind achizitiilor publice si la procedurile de atribuire a 

contractelor de achizitii publice; 

- tine evidenta contractelor de achizitii publice; 

- urmăreste si verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achizitii de bunuri şi 

prestari servicii; 

- participa la lucrarile de inventariere si selectionare a documentelor din arhiva primariei; 

- participa la inventarierea patrimoniului unitatii; 
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- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

ART.28: In cadrul compartimentului isi desfasoara activitatea 2 functionari publici (1 inspector si 1 

referent), cu urmatoarele atributii: 

INSPECTOR 

- intocmeste matricola de impuneri privind impozitele si taxele locale; 

- intocmeste rapoarte privind stadiul de executie a veniturilor la perioadele impuse de lege, precum si 

propunerile de majorare sau diminuare a impozitelor si taxelor locale, acordarea de facilitati fiscale, in 

conformitate cu prevederile Codului fiscal; 

- tine evidenta nominala a contribuabililor, in format electronic; 

- tine evidenta dosarelor fiscale ale contribuabililor (persoane fizice si juridice); 

- intocmeste borderouri de debite si scaderi pentru debite si le preda casierului pentru incasare; 

- tine evidenta amenzilor si urmareste incasarea acestora; 

- intocmeste documentatia necesara pentru debitorii insolvabili; 

- intocmeste instiintari de plata, somatii, titluri executorii; 

- urmareste modul de incasare a debitelor, teremenele de depunere a sumelor incasate, modul de tinere a 

evidentei extraselor de rol; 

- elibereaza certificate fiscale; 

- intocmeste raspunsurile privind rolurile fiscale la solicitarea institutiilor; 

- intocmeste procese verbale de contraventie pentru contribuabilii care nu au depus declaratiile de 

impunere in termenele prevazute de lege; 

- intocmeste registrul mijloacelor de transport; 

- elibereaza documentele si placutele de inregistrare a vehiculelor pe plan local; 

- tine evidenta ordinelor de deplasare; 

- tine evidenta foilor de parcurs; 

- tine evidenta bonurilor de carburanti; 

- elibereaza autorizatii privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica; 

- tine evidenta formularelor cu regim special; 

- efectueaza verificarea gestionara; 

- exercita controlul financiar preventiv; 

- efectueaza operatiuni in registrul electoral; 

- participa la lucrarile de inventariere si selectionare a documentelor din arhiva primariei; 

- participa la inventarierea patrimoniului unitatii; 

- indeplineste atributiile compartimentului Finaciar-contabilitate pana la ocuparea postului; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

REFERENT 

-incaseaza impozitele si taxele locale, precum si alte taxe, in baza matricolei de impunere, a debitelor de 

incasari si le depune in termenele legale, la Trezoreria Balcesti;  

- emite, pentru sumele incasate, chitante din chitantierul oficial cu regim special;  

- ridica de la Trezoreria Balcesti sumele necesare platii salariilor, indemnizatiilor si a altor sume legale 

si efectueaza plata acestora pe baza de documente legale; 

- intocmeste zilnic jurnalul de casa si il preda insotit de actele necesare, persoanei care le inregistreaza 

in evidenta contabila; 

- tine evidenta extraselor de rol; 
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- indeplineste functia de gestionar al primariei, indeplinind toate atributiile ce-i revin in aceasta calitate; 

- tine evidenta materialelor procurate si intocmeste note de intrare-receptie, intocmeste si primeste 

procesele verbale de consum, stabileste lunar stocul materialelor din gestiune;  

- utilizeaza în conditiile legii formularele cu regim special si tipizate; 

- realizează confruntarea, impreună cu inspectorul, dintre extrasul de rol si Registrul de rol nominal 

unic, pentru evitarea necorcordantelor; 

- intocmeste impreună cu inspectorul lista de ramasite, lista de suprasolviri, raspunzand, in conditiile 

legii, de corectitudinea acestora;  

- este responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca;  

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar, viceprimar si inspector. 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 

ART.29: In cadrul compartimentului isi desfasoara activitatea 1 functionar public (consilier), cu 

urmatoarele atributii: 

- tine evidenta dosarelor de ajutor social;  

- tine evidenta dosarelor de ajutor pentru incalzirea locuintei; 

- tine evidenta dosarelor de alocatii de sustinere a familiei; 

- tine evidenta dosarelor de alocatii de stat pentru copii; 

- tine evidenta dosarelor de indemnizatii pentru cresterea copilului; 

- tine evidenta dosarelor de acordare a tichetelor sociale; 

- intocmeste necesarul de tichete sociale si distribuie tichetele sociale; 

- efectueaza anchetele sociale prevazute de lege, precum si la solicitarea persoanelor fizice si juridice; 

- intocmeste anchete sociale privind numirea de curator, instituirea tutelei, inventarierea bunurilor la 

domiciliul minorului; 

- intocmeste dosarele de internare in unitati de ocrotire a minorilor si varstnicilor, in conditiile legii; 

- este membru al colectivului de sprijin al autoritatii tutelare; 

- reprezinta colectivul de sprijin al autoritatii tutelare la procesele aflate pe rolul instantelor de judecata 

si la notariat; 

- tine evidenta persoanelor aflate in dificultate pe care le monitorizeaza in permananta si face propuneri 

pentru evitarea situatiilor de risc; 

- tine evidenta persoanelor aflate in dificultate pentru care s-a dispus masura de ocrotire legala si 

urmareste modul cum se realizeaza aceasta; 

- intocmeste planul de servicii pentru copiii aflati in dificultate si ii monitorizeaza in permanenta; 

- elaboreaza, impreuna cu organele locale si judetene, propuneri de imbunatatire a activitatii de 

supraveghere si ocrotire a minorilor, depistarea minorilor aflati in dificultate ori predispusi la acte 

antisociale, lipsiti de ocrotirea parinteasaca ori fara posilibilitati materiale din partea sustinatorilor 

legali, sens in care colaboreaza cu Scoala Gimnaziala Ghioroiu, Postul de Politie Ghioroiu, medicii de 

familie, D.G.A.S.P.C. Valcea; 

- tine evidenta copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si urmareste modul de crestere a 

acestora de catre persoanele responsabile; 

- intocmeste referate si propune emiterea dispozitiilor in domeniul asistentei sociale; 

- intocmeste situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale solicitate de organele judetene; 

- este responsabil cu aplicarea programului POAD: 

1. intocmeste lista persoanelor beneficiare de ajutor social; 

2. colaboreaza la intocmirea listelor cu persoanele eligibile; 

3. intocmeste listele suplimentare; 

4. receptioneaza produsele alimentare; 

5. distribuie produsele alimentare, in baza listelor; 

6. intocmeste si pastreaza documentele de evidenta a operatiunilor de preluare, transport si distributie a 

produselor alimentare; 
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7. colaboreaza cu institutiile judetene abilitate in derularea POAD; 

8. pune la dispozitia organelor de control documentele solicitate. 

- verifica activitatea asistentilor personali; 

- tine evidenta persoanelor cu handicap grav; 

- intocmeste materiale informative si le afiseaza la sediul primariei si in principalele locuri publice; 

- participa la inventarierea si selectionarea documentelor din arhiva primariei; 

- participa la inventarierea patrimoniului unitatii; 

- intocmeste rapoarte si situatii solicitate de primar si consiliul local; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- indeplineste toate atributiile prevazute in legile din domeniul asistentei sociale; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar, viceprimar si secretar. 

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 

ART.30: In cadrul compartimentului isi desfasoara activitatea 1 functionar public (consilier), cu 

urmatoarele atributii: 

- completeaza si tine la zi registrul agricol, atat pe suport de hartie cat si in format electronic; 

- elibereaza adeverinte de pe registrul agricol; 

- tine evidenta documentelor care stau la baza completarii registrului agricol; 

- este membru al comisiei locale de fond funciar; 

- indeplineste toate sarcinile prevazute de legile fondului funciar; 

- participa la intocmirea proceselor verbale de punere in posesie in vederea emiterii titlurilor de 

proprietate;  

- intocmeste si elibereaza atestatele de producator si carnetele de comercializare a produselor agricole si 

tine evidenta acestora; 

- se deplaseaza in teren, la cererea cetatenilor si cu aprobarea primarului, pentru constatare si evaluarea 

productiilor agricole si intocmeste procese verbale in acest sens; 

- intocmeste raspunsuri la cererile cetatenilor si la adresele repartizate; 

- intocmeste situatiile statistice privind terenurile, culturile agricole, productiile agricole (vegetale si 

animale); 

- intocmeste situatiile repartizate, solicitate de alte institutii; 

- participa la intocmirea situatiilor privind fondul funciar; 

- tine evidenta hotararilor Comisiei Judetene de fond funciar; 

- tine evidenta cererilor de reconstituire si a cererile de inscriere in CAP; 

- elibereaza copii de pe registrele agricole, cererile de reconstituire si cererile de iscriere in CAP; 

- colaboreaza la intocmirea nomenclaturii stradale; 

- este responsabil cu Registrul Agricol National (RAN); introduce datele in RAN si efectueaza toate 

operatiunile prevazute de legislatia in vigoare; 

- colaboreaza la intocmirea intampinarilor si raspunsurilor la solicitarea instantelor de judecata; 

- intocmeste situatia pasunilor si fanetelor de pe raza comunei, precum si situatia amenajamentelor 

pastorale; 

- participa la casarea obiectelor de inventar degradate; 

- colaboreaza la intocmirea rapoartelor solicitate de consiliul local;  

- in calitate de consilier de etica, indeplineste toate atributiile ce-i revin in acest sens; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduita; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar, viceprimar si secretar. 

  COMPARTIMENT AGRICULTURA 
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 ART.31: In cadrul compartimentului Agricultura sunt doua posturi de  functionari publici (consilier), 

cu urmatoarele atributii: 

- este membru al comisiei locale de fond funciar; 

- indeplineste toate sarcinile prevazute de legile fondului funciar; 

- intocmeste procese verbale de punere in posesie si schitele aferente in vederea emiterii titlurilor de 

proprietate;  

- tine evidenta titlurilor de proprietate intocmite; 

- tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a schitelor intocmite; 

- tine evidenta hartilor si a planurilor parcelare;  

- tine evidenta dosarelor cu litigii; 

- intocmeste schitele necesare pentru dezbaterea succesiunii, la cererea cetatenilor; 

- efectueaza masuratori in teren in vederea emiterii titlurilor de proprietate; 

- se deplaseaza in teren, la cererea cetatenilor si cu aprobarea primarului, pentru rezolvarea litigiilor, 

pentru masuratori, constatari la fata locului si evaluari de pagube; 

- verifica si avizeaza documentatiile cadastrale solicitate de personae fizice si juridice; 

- verifica si avizeaza documentatiile cadastrale intocmite pentru bunurile din domeniul public si privat 

al comunei; 

- intocmeste raspunsuri la cererile cetatenilor si la adresele repartizate; 

- intocmeste situatiile privind fondul funciar pe care le comunica institutiilor care le-au solicitat; 

- elibereaza copii de pe procesele verbale si schitele aferente; 

- colaboreaza la intocmirea intampinarilor si raspunsurilor la solicitarea instantelor de judecata; 

- reprezinta comisia locala de fond funciar la procesele aflate pe rolul instantelor de judecata; 

- participa la intocmirea nomenclaturii stradale; 

- este responsabil cu Registrul Electronic National al Nomeclaturii Stradale (RENNS); introduce datele 

in RENNS si colaboreaza cu reprezentantii OCPI Valcea si ANCPI in acest sens; 

- intocmeste rapoartele solicitate de consiliul local; 

- participa la afisarea anunturilor de interes public, intocmite de primarie;  

- este responsabil cu urbanismul si amenajarea teritoriului: 

a) intocmeste si elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de construire, dupa vertificarea 

documentatiilor depuse si tine evidenta acestora; 

b) gestioneaza registrele de evidenta a certifcatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire;  

c) intocmeste procese verbale de receptie a lucrarilor executate; 

d) efectueaza controale privind executarea constructiilor cu respectarea proiectului, precum si in cazul 

executarii de lucrari fara autorizatie de construire si ia masurile necesare in vederea intrarii in legalitate; 

e) efectueaza regularizarea taxelor in cazurile prevazute de lege; 

f) intocmeste procese verbale de contraventie; 

g) colaboreaza la intocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului; 

- este gestionar al bunurilor din domeniul public al comunei; 

- participa la casarea bunurilor de inventar degradate; 

- participa la receptia lucrarilor de interes local; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 

      ART.32: In cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta este 1 post, functionar public 

(consilier) si are urmatoarele atributii: 

- Organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de 

incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă; 

-Planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a 

documentelor operative; 

- Asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurilor 
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de conducere) în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit 

ordinelorîigoare; 

- Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea 

personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe 

civilesaulaordin; 

- Conduce lunar, procesul de pregătire a voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit 

documentelorîntocmiteînacestscop; 

- Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi 

clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de 

risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă; 

- Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei 

pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare; 

- Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în 

situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent; 

- Asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate; 

-  Informează primarul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de 

urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii; 

-    Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar; 

-  Execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile 

subordonateprimăriei; 

- Întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului; 

-    Controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru 

intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare; 

- Ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute; 

-  Ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar; 

-   Urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane 

neautorizate în conducerea serviciului; 

- Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de 

serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

- Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la 

sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare; 

-  Impreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de 

prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii; 

- Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol; 

- Pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar; 

-  Efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în 

caiet special pregătit în acest scop; 

-  Intocmeste si transmite spre avizare toate planurile necesare pentru situatiile de urgenta; 

- Intocmeste si transmite toate situatiile in domeniul situatiilor de urgenta solicitate de alte institutii; 

- Duce la indeplinire toate masurile dispuse prin procesele verbale de control, in termenele stabilite si 

comunica stadiul realizarii acestora; 

-  Organizeaza serviciul de permanenta la sediul primariei in situatiile in care se impune; 

-  Indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- Intocmeste materialele informative si le distribuie institutiilor publice si agentilor economici de pe 

raza comunei, respectiv le afiseaza la sediul primariei si in principalele locuri publice; 

-Realizeaza controale la gospodariile populatiei; 

-  Execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi 

stingerii incendiilor;  

-  Indeplineste atributiile de registratura, respectiv:  

-  primeste corespondenţa de la Oficiul Postal, Postul de Politie, curier; 

- primeşte şi înregistrează în registrul de intrare- ieşire documentele înaintate de persoane fizice şi 

juridice la sediul Primăriei Ghioroiu, după care le prezintă primarului spre rezoluţionare; 

- după rezoluţionare, predă corespondenţa înregistrată persoanelor nominalizate în vederea solutionarii; 
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-   preia şi expediază corespondenţa intocmita de salariatii Primăriei Ghioroiu; 

-   ridică şi tine evidenta timbrele poştale folosite la expedierea corespondenţei; 

-   intocmeste referat de necesitate pentru plicuri si timbre postale; 

-   tine evidenţa notelor telefonice;  

-   gestioneaza registrul de intrare-iesire al corespondentei; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

-  respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

-  depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

-   indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

 COMPARTIMENT OPERATOR-INSAMANTATOR 

     ART.33:  In cadrul compartimentului Operator-insamantator isi desfasoara activitatea 1 salariat, 

personal contractual, care are urmatoarele atributii: 

- efectueaza operatiunea de insamantare artificiala a bovinelor; 

- respecta toate masurile organizatorice si tehnice privind aplicarea biotehnologiei insamantarilor 

artificiale;  

- asigura depozitarea, protejarea, conservarea si utilizarea in conditii corespunzatoare a materialului 

seminal congelat, a aparaturii, instrumentarului si a materialelor utilizate in activitatea profesionala; 

- respecta si executa programul de imperecheri nominalizate si de testare a taurilor, intocmite de OARZ 

Valcea; 

- intocmeste si raspunde de intocmirea corecta si pastrarea evidentelor tehnice: 

1. Registrul unic 

2. Registrul de evidenta a azotului lichid 

3. Registrul de utilizare a materialului seminal congelat 

4. Buletinul de insamnatari artificiale, semnat de proprietarii de animale 

5. Evidentele privitoare la testarea reproducatorilor mascului 

6. Evidentele privitoatre la controlul oficial al productiei 

7. Evidentele privitoare la monitorizarea cotei de lapte 

8. Alte evidente solicitate de OARZ Valcea. Directia pentru Agricultura Valcea, etc. 

- aduce la cunostinta crescatorilor de animale cuprinse in controlul oficial, rezultate controlului oficial al 

productiei de lapte; 

- intocmeste toate situatiile solicitate de institutii cu privire la efectivele de animale de pe raza comunei; 

- ia masuri pentru combaterea montei naturale clandestine cu reproducatori neautorizati;  

- colaboreaza la completarea registrului agricol; 

- indeplineste toate atributiile privind neutralizarea deseurilor de origine animala; 

- participa la constatarea in teren in vederea eliberarii atestatelor de producator; 

-colaboreaza cu OARZ Valcea in vederea obtinerii/actualizarii autorizatiei/atestatului/avizului necesar 

prestarii activitatii; 

- participa la casarea bunurilor de inventar degradate; 

- indeplineste atributiile de lucrator de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca: 

1. realizeaza instruirea personalului la angajare; 

2. realizeaza instruirea periodica privinde securitatea si sanatatea in munca ori de cate ori este necesar; 

3. realizeaza reinstruirea personalului; 

4. completeaza si tine evidenta fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca 

pentru personalul primariei (functionari publici, personal contractual), precum si pentru persoanele apte 

de munca, beneficiare de ajutor social, care presteaza activitati de interes local; 

- urmareste realizarea lucrarilor de interes local, pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor 

social, tine evidenta orelor de munca prestate de acestia; 

- urmareste realizarea muncii in folosul comunitatii de catre persoanele obligate la aceasta activitate, 

tine evidenta orelor de munca prestate de acestia si comunica Serviciului de Probatiune Valcea situatiile 

solicitate; 

- intocmeste rapoarte si situatii solicitate de primar, viceprimar, consiliul local; 

- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 
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- participa la toate sedintele, instruirile/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar sau viceprimar. 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -DESERVIRE 

     ART.34: Compartimentul administrativ are 2 angajati, personal contractual: guard, sofer (2 posturi 

fiind vacante). Principalele atributii ale compartimentului sunt: 

GUARD 

- Efectueaza curatenia in localurile primariei, bibliotecii, caminelor culturale, arhivei, scolii vechi si in 

imprejurimile acestora; 

- Efectueaza curatenia in zona Monumentului Eroilor; 

- Asigura incalzirea localurilor mentionate in sezonul rece; 

- Taie si depoziteaza lemnele de foc; 

- Asigura activitatea de curierat in localitate (convocari ale consiliului local, convocari ale cetatenilor 

din comuna, etc); 

- Intocmeste necesarul de materiale de curatenie, igienizare si mici reparatii; 

- Efectueaza lucrari de intretinere si mici reparatii; 

- Raspunde la telefon, dupa ora 16, consemneaza notele telefonice pe care le transmite primarului sau 

viceprimarului; 

- Participa la toate instruirile/sedintele la care este convocat/delegat; 

- Indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- Respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduită; 

- Indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

SOFER 

- conduce microbuzul scolar, in conformitate cu programul de transport scolar, precum si in alte 

deplasari cu elevii, numai cu aprobarea scrisa a primarului; 

- transporta in siguranta elevii intre domiciliu si unitatile de invatamant, precum si cadrele didactice 

care ii insotesc; 

- raspunde de documentele microbuzului scolar; 

- are in permanenţă la bordul microbuzului documentele prevăzute de lege si le prezinta organelor de 

control; 

- atat la plecare, cat si la sosire din cursa, verifica starea tehnica a microbuzului, fiind interzisa plecarea 

în cursa cu defectiuni tehnice; 

- verifica starea de functionare a aparatului tahograf; 

- intocmeste si tine evidenta foilor de parcurs; 

- tine evidenta bonurilor de carburant; 

- intocmeste referate de necesitate pentru bonurile de carburant, foi de parcurs, lucrarile de intretinere si 

reparatii a microbuzului scolar; 

- se deplaseaza cu microbuzul scolar pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, inspectiei tehnice; 

- intocmeste referate de necesitate si se ocupa de realizarea la termen a inspectiei tehnice, asigurarii 

obligatorii, rovignetei si a altor documente necesare pentru microbuzul scolar; 

- obtine si actualizeaza, ori de cate ori este nevoie, atestatele si avizele necesare desfasurarii activitatii; 

- asigura parcarea microbuzului scolar; 

- asigura curatenia si intretinerea microbuzului scolar;  

- va face, in timp util, toate demersurile pentru pregatirea de iarna a microbuzului (anvelope de iarna, 

lanturi antiderapante, incalzire); 

- studiaza modificarile legislatiei cu privire la circulaţia pe drumurile publice;  

- respecta legislaţia rutieră şi de conduită rutieră;  

- se comportă civilizat în relatiile cu cadrele didactice, elevii, cat si cu organele de control; 

- participa la inventarierea patrimoniului unitatii; 

- participa la lucrarile de inventariere si selectionare a documentelor din arhiva primariei; 

- intocmeste rapoartele solicitate de primar si consiliul local; 

- efectueaza lucrarile solicitate de primar si viceprimar, in perioada in care nu conduce microbuzul 

scolar; 
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- depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

- indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

- participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

- respecta normele de sanatate si securitate in munca; 

- indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 

- respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduita; 

- indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

MUNCITOR CALIFICAT (BULDOEXCAVATORIST) 

-Sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin 

-Sa desfasoare in bune conditii a lucrului prin asumarea intregii responsabilitati 

-Sa incustinteze de indata sefului sau ierrahic si conducerea unitatii despre producerea oricarui 

eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 

-Sa desfasoare activitati, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si instructiunile primite 

din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile 

sale in timpul serviciului  

-Sa nu absenteze fara motive temeinicie si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii 

-Respecta mentenanta utilajului 

-Executa lucrari de calitate si la termenele stabilite 

-Exploateaza buldoexacatorul si componentele in conditii de securitate, cu respectarea riguroasa a 

instructiunilor de intretinere si exploatare; 

-Raspunde personal de integritatea si intretinerea autovehicului pe care il are in primire 

-Raspunde, dupa caz, material, civil, contraventional sau penal pentru incalcarea cu vina a obligatiilor 

ce ii revin 

-Efectueaza ingrijirea zilnica a utilajului 

-Are relatii de colaborare cu ceilalti soferi 

-Se preocupa permanent de pregatirea sa profesionala, intocmind o lista care sa cuprinda actele 

normative care reglementeaza activitatea din sfera atributiilor sale, inclusiv pe cele proiin care se 

modifica/completeaza/aproba acestea 

-Pastreaza confidentialitatea asupra oricaror fapte, informatii de care ia cunostinta in exercitarea 

activitatii, care nu au caracter public luand masuri in ceea ce priveste conduita 

-Contribuie la respectarea disciplinei, la existenta unui climat de munca corespunzator, la pastrarea 

secretului de serviciu si a secretului profesional; 

-Asigura, completeaza si preda toate documentele conform reglementarilor, atributiilor si dispozitiilor 

primite 

-Asigura intocmirea documentelor de interes public si publicarea acestora in domeniul specific 

-Urmareste si aplica intocmai prevederile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a 

aparatului de specialitate al primarului comunei, informandu-se in permanenta despre regulile de 

functionare 

-Aprovizioneaza locul de munca si mentine stocul de piese de schimb, combustibil si lubrifianti 

-Sa execute lucrari de reglaje la sistemele de aprindere, ungere, alimentare precum si inlocuirea unor 

piese care nu comporta complicatii 

-Sa cunoasca si sa respecte regulile de protectie a muncii si PSI 

-Sa cunosca si sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice 

-Sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele suferite de propria persoana 

-In caz de incendii sa ia masuri imediate de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a 

valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii 

-Ia primele masuri de salvare a persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre 

-Participa la toate actiunile SVSU 

-Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice  si nici sa nu consume astfel de bauturi in 

timpul serviciului 

-Sa nu schimbe pozitia autovehicului implicat in accident pana la sosirea organelor de politie si sa 

asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea 
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integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidental construite infractiune sau s-a 

produs ca urmare a unei infractiuni 

-Face necesarul de materiale  si de combustibil 

-La parcarea autovehicului, ia masuri pentru asigurarea masinii 

-Indeplineste si alte atributii prevazute de lege si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

COMPARTIMENT ASISTENT COMUNITAR 

ART.35:  In cadrul Compartimentului Asistent comunitar este un post de asistent medical comunitar, 

personal contractual, cu urmatoarele atributii: 

-Identifica familiile cu risc medico-social din cadrul comunitatii 

-Determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc 

-Culege datele despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea 

-Stimuleaza actiunile destinate protejarii sanatatii 

-Identifica, urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu 

medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie 

a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului 

-Efectueaza vizite la domiciliul lauzelor, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei 

sia  nou-nascutului 

-Colaboraeza cu compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei si din alte structuri pentru 

prevenirea abandonului in cazul unei probleme sociale 

-Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si a copilului mic 

-Promoveaza necesitatea de alaptare si a practicilor corecte de nutritie 

-Participa in echipa la desfasurarea unor actiuni colective : vaccinari, programe de screening 

populational, implementarea programelor nationale de sanatate. 

-Participa la aplicarea masurilor de prevenire si combaterea eventaualelor focare de infectie 

-Indruma persoanele care au fost contaminate pentru controlul perioidc 

-Informeaza medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia 

activitatilor din teren 

-Efectueaza vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratati la domicliu si urmareste aplicarea 

masurilor terapeutice recomandate de medic 

-Urmareste si supravegheaza activ copiii din evidenta speciala (TBC, HIV/SIDAS, prematuri anemici, 

etc) 

-Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si se implica in activitatea de inscriere a 

acestora; urmaereste si supravegheaza activ nou-nascutii ale caror mame nu sunt in listele medicilor de 

familie sau din zonele in care nu existe medici de familie 

-Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale 

-Colaboreaza cu ONG-uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor 

grupuri-tinta (vastnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de 

comportament), in conformitate cu strategia nationala 

-Urmareste identificarea persoanelor de varsta fertila; desfasoara activitati de informare specifice 

domeniilor de planificare familiala si contraceptie 

-Identifica cazurile de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor 

cronici din familiile vulnerabile 

-Efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos 

-Respecta normele eticii profesionale, inclusiv pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei, actelor 

si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de ocmpetenta 

-Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie 

continua 

-inctocmeste si tine evidenta documenntelor utilizate in exercitarea atibutiilor de serviciu, respectiv 

registre, fise de planficare a vizitelor la domiciliu si altor asemenea documente; 

-depune, pe baza de proces verbal de predare-primire, la arhiva unitatii, a documentelor intocmite; 

-indeplineste serviciul de permanenta la primarie, conform programarilor; 

-participa la toate instruirile, sedintele/cursurile de perfectionare la care este convocat/delegat; 

-respecta normele de sanatate si securitate in munca; 

-indeplineste si alte atributii prevazute expres in legi; 
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-respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară precum şi a normelor de conduita; 

-indeplineste si alte sarcini date de primar si viceprimar. 

 

CAPITOLUL IV 

SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN UAT COMUNA GHIOROIU 

 

ART.36:  Sistemul de control intern managerial  

Controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control reprezentând 

ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de 

conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării 

administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include de asemenea 

structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 

     (2) Sistemul de control intern/managerial al UAT Comuna Ghioroiu (SCIM) reprezintă ansamblul de 

măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituţiei, instituite în 

scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod 

economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate. 

    (3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al UAT Comuna Ghioroiu este 

elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

ART.37: Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial  

      (1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul  sunt: 

    - realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace şi eficient; 

    - conformitate cu legile, normele, standardele şi reglementările în vigoare; 

    - dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare şi difuzare a datelor şi  informaţiilor 

financiare şi de conducere; 

    - protejarea fondurilor publice 

    (2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul UAT Comuna Ghioroiu 

sunt următoarele: 

     - Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în 

scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate. 

     - Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva 

pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.  

     - Imbunătăţirea comunicării între structurile UAT Comuna Ghioroiu, in scopul asigurării circulaţiei 

informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea 

de prevenire si control intern. 

    -   Proiectarea, la nivelul fiecărei structure a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, in 

scopul utilizării acestora si la realizarea analizelor pe baza de criteria obiective privind valorificarea 

resurselor alocate. 

 

ART.38:  Implementarea Sistemului de control intern/ managerial 

    Întreaga activitate a compartimentelor si serviciilor din structura aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ghioroiu se organizează si se desfăşoară cu respectarea tuturor masurilor, 

procedurilor şi structurile stabilite pentru implemantarea Sistemului de Control intern/managerial şi a 

implementării Standardelor de control intern/magerial.  

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru tot 

personalul implicat care răspunde de implementarea si respectarea acestuia. 

Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea UAT Comuna Ghioroiu privind implemantarea 

Sistemului de Control intern/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulamentului 

de Organizare si Funcţionare. 

 

ART.39: Procedurile operaţionale  

    Toate activităţile din compartimentele si serviciile aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ghioroiu si serviciilor subordonate se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează si 
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evaluează pe baza Procedurilor Operaţionale, elaborate si descrise detaliat pentru fiecare operaţiune, 

activitate, tip de documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit, 

care fac parte integranta din documentele Sistemului de control intern/managerial. 

     Procedurile opreraţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment în 

parte, se aprobă de Primar, se actualizează permanent, funcţie de modificările intervenite în organizarea 

şi desfăşurarea activităţii şi completează de drept prevederile prezentului Regulament. 

 

ART.40:  Atribuţii, competenţe si raspunderi cu caracter general ce revin structurilor din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Ghioroiu si serviciilor subordonate: 

-Respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru si a standardelor Sistemului de control 

intern/managerial aprobate; 

-Întocmirea proiectelor de hotărâri, a referatelor de aprobare si a rapoartelor de specialitate din 

domeniul propriu de activitate; 

-Cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de activitate propriu; 

-Realizarea la termen a tuturor acţiunilor şi activitaţilor necesare implemantării sistemelor si 

programelor de informatizare ale instituţiei in domeniul propriu de activitate; 

-Realizarea la termen a programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de 

angajare bugetară si de plată; 

-Soluţionarea şi transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile si 

reclamaţiile primite; 

-Furnizarea promptă a informaţiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un alt 

compartiment; 

-Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local din domeniul propriu de activitate; 

-Asigurarea iniţierii procedurilor de achiziţie publice de servicii/ produse/ lucrări, la termen astfel încât 

finalizarea procedurii prin încheierea contractului de achiziţie publică să fie făcută la momentul 

oportun; 

-Elaborarea documentelor din cadrul documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

aferente lucrărilor, serviciilor si produselor specifice fiecărui compartiment de specialitate in vederea 

iniţierii si derulării procedurilor de achiziţie publică respectiv întocmirea contractelor incheiate, 

conform procedurii de efectuare a achiziţiilor publice; 

-Fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii; 

-Furnizarea informaţiilor de interes public, conform prevederilor legale; 

-Intocmirea, cu asistenţa secretarului comunei Ghioroiu, a contractelor de achiziţii publice a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

-Participarea în cazul comisiilor de specialitate înfiinţate în baza hotărârilor Consiliului local al comunei 

Ghioroiu sau prin Dispoziţia Primarului comunei Ghioroiu; 

-Perfecţionarea permenentă a pregătirii profesionale; 

-Semnalarea către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care se ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează 

direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;  

-Depunerea la arhiva unităţii a unităţilor arhivistice create, în vederea arhivării acestora; 

-Îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de activitate, încredinţate 

verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar.  

       In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) 

(Text cu relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), personalul din aparatul 

de specialitate al primarului trebuie sa respecte Clauza de confidentialitate in domeniul protectiei 

datelor cu caracter personal, astfel ca acesta are urmatoarele obligatii:  

a)de a prelucra datele personale in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite in procedurile 

interne ale angajatorului; 

b) de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza; 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/18503/ce-trebuie-sa-stii-despre-clauza-de-confidentialitate-din-contractul-individual-de-munca-ce-este-contractul-de-confidentialitate.html
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c) de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta 

carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al angajatorului, prin 

contractul individual de munca si fisa postului; 

 

d) de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu 

prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern; 

e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal 

impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, 

in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si 

impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala; 

 

f)  de a aduce la cunostinta angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situatie de acces neautorizat 

la datele personale pe care le prelucreaza. 

 

- Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage raspunderea disciplinara a salariatului. 

-   Salariatul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza 

pe toata durata raportului de serviciu/contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, pe 

termen nelimitat. 

CAPITOLUL V 

DISPOZITII FINALE 

ART.41: Regulamentul de organizare si functionare se completeaza cu dispoziţiile Legii nr.53/2003, 

Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 202/2002 privind egalitatea 

de şanse şi de tratament între femei si bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

ART.42: Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc 

probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriilor. 

ART.43: Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi 

disciplina muncii o solicită. 

 

 

          Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 

                Bianca Zamfir                                                               Secretar general 

                                                                                                Simona Teodorescu 

 

 

 

 


