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Anexă la HCL nr._____din_____________

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORAŞULUI ŞTEI
În temeiul Legii nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală,
(**republicată**)(*actualizată*) primarul oraşului Ştei elaborează următorul
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Primăriei oraşului Ştei :

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.
Aparatul de specialitate al Primarului Orașului ștei funcșionează în
temeiul Legii nr. 215/2001,(**republicată**)(*actualizată*) privind administrașia
publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condișiilor de
operativitate și eficienșă.
Primarul îndeplinește o funcșie de autoritate publică și conduce serviciile
publice locale ale Orașului ștei în conditiile prevăzute de art. 61 alin. (1) și
alin(5) din Legea nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*). În exercitarea
atribușiilor sale, primarul emite dispozișii care devin executorii după ce sunt
aduse la cunoștinta persoanelor interesate.
Primarul, viceprimarul, secretarul orașului și aparatul de specialitate al
Primarului constituie o structură funcșională cu activitate permanentă, denumită
Primăria Orașului, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local și
dispozișiile Primarului, solușionând problemele curente ale colectivitășii locale.
Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorică stabilită
prin organigramă și statul de funcșii, aprobate conform legii, care duce la
îndeplinire sarcinile și atribușiile administrașiei publice locale reieșite din legi,
ordonanșe, hotărâri ale guvernului, ordine ale conducătorilor administrașiei
publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local și dispozișii ale Primarului.
Primarul este șeful Administrașiei publice locale și răspunde de buna
organizare și funcșionare a acesteia, prin compartimentele de specialitate din
aparatul de specialitate al Primarului.
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Primarul reprezintă orașul în relașiile cu celelalte autorităși publice, cu
persoane fizice și juridice din ţară și străinătate, precum și în justișie.
Primarul este ordonatorul principal de credite.
Atribușiile de ofișer de stare civilă și de autoritate tutelară pot fi delegate
viceprimarului, secretarului Orașului ștei sau altor funcșionari publici din
aparatul de specialitate cu competenșe în acest domeniu, potrivit legii.
Art. 2.
Pentru îndeplinirea atribușiilor stabilite, serviciile de specialitate
colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte
organe centrale organizate la nivel judeșean.
În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin,
compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului
Orașului ștei, sprijină activitatea societășilor comerciale, institușiilor publice
bugetare si extrabugetare din subordinea Consiliului Local.
În problemele de specialitate, compartimentele funcșionale din
componenșa Aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de
specialitate, proiecte de hotărâri și dispozișii pe care le prezintă Primarului
Orașului ștei, viceprimarului sau secretarului care le coordonează activitatea, în
vederea avizării si propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului
Orașului ștei, cu viza de legalitate a secretarului, respectiv a personalului cu
atribușii în domeniul juridic.
Compartimentele funcșionale răspund în fata Primarului de aplicarea
prevederilor Hotărârilor Consiliului Local și a Dispozișiilor Primarului Orașului
ștei.
Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi
puse la dispozișia acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice
interesate în consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu
aprobarea prealabilă a Primarului Orașului ștei, viceprimarului sau secretarului
Orașului ștei în concordanșă cu prevederile Legii nr. 544/2001(*actualizată*),
privind liberul acces la informașiile de interes public și a Dispozișiei Primarului
Orașului ștei emisă în acest sens.
Serviciile publice înfiinșate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului
Orașului ștei care le coordonează direct sau prin viceprimar și secretar potrivit
competenșelor stabilite prin organigramă.
Actele care se eliberează de către Primăria Orașului ștei vor fi semnate, de
regulă, de către Primarul Orașului ștei sau de viceprimar în limita delegării
atributiilor stabilite de către Primar, secretar, precum și de către șeful structurilor
funcșionale în cadrul cărora au fost întocmite.
Conducerea fiecărui serviciu este asigurată de un șef de Serviciu, iar
conducerea Direcșiei este asigurată de Directorul general.
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CAPITOLUL II
CONDUCEREA PRIMĂRIEI ORAĂULUI ĂTEI
Art. 3.
Conducerea Primăriei este formată din primar, viceprimar şi secretar oraş.
Art. 4.
Viceprimarul orașului îndeplinește atribuţiile care îi sunt delegate de către
primar, prin dispoziţie şi coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale
administraţiei locale, conform organigramei.
Art. 5.
Atribuţiile secretarului orașului Ștei:
- aplicarea şi executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare,
conducere, elaborare de reglementări, luarea deciziilor sau alte activităţi care
necesită cunoştinţe suprioare de specialitate;
- avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local;
- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul
local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
- organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a
dispoziţiilor primarului;
- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr.
544/2001(*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte
procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului
local;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de
specialitate ale acestuia;
- comunică în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei
notarilor publici în a cărei circumscripșie teritorială defunctul a avut ultimul
domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale;
- coordonează activitatea Compartimentului Juridic, a Direcșiei de Asistenșă
Socială și a Serviciului Resurse Umane, Registratură și Cultură cu următoarele
compartimente: Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, Compartimentul
Relașii cu Publicul, Registratură și Secretariat, Compartimentul Casa de Cultură
și Biblioteca Orășenească;
3

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

- repartizează corespondenţa;
- îndeplineşte atribuţii în domeniul aplicării legilor fondului funciar;
- alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local, de
primar, după caz.
Art.6.
Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin
directorului executiv:
Directorul executiv, pe lângă activitatea profesională proprie, organizează
activitatea şi urmăreşte realizarea sarcinilor de către funcţionarii din
compartimentele Direcţiei, în acest sens, îndeplinește următoarele atribuţii:
- primește corespondenţa repartizată Direcţiei de către conducerea
primăriei şi o distribuie compartimentelor de specialitate din cadrul Direcţiei;
- urmărește respectarea termenelor legale în soluţionarea corespondenţei;
- informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra
activităţii desfăşurate în cadrul Direcţiei, precum şi despre problemele din
activitatea instituţiilor şi agenţilor economici de interes local care au legatură cu
activitatea Direcţiei;
- participă la şedinţele Comisiilor Consiliului Local şi a Consiliului Local;
-asigură rezolvarea problemelor curente ale Direcţiei;
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a
legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea aportului
fiecărui angajat la rezolvarea cu competenţă şi de calitate a tuturor sarcinilor
încredinţate conform fişei postului în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia
ocupată;
- asigură şi răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor şi
scrisorilor primite de la cetăţeni în conformitate cu Ordonanșa nr. 27 /
2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- urmărește îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor
Primarului date în competenţa de realizare a compartimentelor Direcţiei;
-realizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme
complexe cu toate direcţiile de specialitate, inclusiv a materialelor care se prezintă
spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- urmărește întocmirea fişei fiecărui post al personalului din subordine şi
face propuneri primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a
posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a acestora,
ocupate sau vacante din subordine şi promovări ale personalului din subordine;
- urmărește aplicarea dispoziţiilor legale de către personalul Direcţiei;
- îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;
- acordă audienţe cetăţenilor pe domeniul specific de activitate al Direcţiei;
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- în limita competenţelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le
conduce în relaţiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu sau
cu agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele fizice;
- asigură evaluarea personalului din subordine;
- realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru
personalul din subordine precum şi verifică asimilarea acestor cunoştinţe.
Art.7.
Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin
şefilor de servicii:
- organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare funcţionar din
subordine;
- întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre
aprobare șefului ierarhic superior care coordonează activitatea, stabilesc măsurile
necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din aceste
programe;
-urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în
termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de
conducere;
- asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând
măsurile ce se impun;
- urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul
compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii
operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
- asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate
ale fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a
personalului din subordine;
- repartizează pe salariaţii subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa ce revine
compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru
soluţionarea acestora;
- verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite,
lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;
- veghează şi răspund, alături de personalul din subordine de respectarea
normelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local;
- răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către
personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;
- întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor,
până la nivelul competenţelor lor;
- propun formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a
activităţii;
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- răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi
soluţionare a petiţiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanșa
nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în
legătură cu domeniul lor de activitate;
- realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul
din subordine precum şi verifică asimilarea acestor cunoştinţe.
șefii de servicii răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre
coordonare, în conformitate cu prezentul regulament. Ei răspund în ordine
ierarhică faţă de Primar, viceprimar sau secretar, după caz.
Art.8.
Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului este stabilit prin Regulamentul Intern aprobat prin dispoziţia Primarului.
Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine şi alte
sarcini decât cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislatiei in vigoare.
Art.9.
Personalul din cadrul Aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea
potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici sau personalul
contractual, după caz şi are următoarele responsabilităţi generale:
- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al
informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a
executării atribuţiilor de serviciu;
- răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod
conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
- se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură
instituţiei;
- răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin conform
legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de
raportare a modului de realizare;
- răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor
şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
- răspunde de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului. Pentru faptele
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, personalul aparatului propriu
răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil, sau penal.
Art. 10.
Atribușiile posturilor vacante sau temporar vacante vor fi preluate de șefii
ierarhici superiori fiecărui post, până la ocuparea acestora.
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CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATUL
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Art. 11.
(1) Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei este organizat pe
direcșie, servicii, și compartimente . Acestea sunt subordonate conducerii
primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al orașului ștei.
(2) Numărul minim de posturi de execuţie corespunzătoare structurilor
aparatului de specialitate:
- Direcţie: cu un număr minim de 15 posturi de execușie și un post de
conducere;
- Serviciu: cu un număr minim 7 posturi de execușie și un post de conducere;
- Compartimentul: constituit din minim un post de execușie;
Art. 12.
(1) Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei cuprinde un număr
de 108 posturi bugetare, din care, după natura raporturilor de serviciu sunt,2
funcșii de demnitate publică, 35 funcșionari publici şi 73 personal contractual.
(2) După natura atribuţiilor titularului, funcţiile publice ale aparatului de
specialitate se împart în : 5 funcţii publice de conducere şi 30 funcţii publice de
execuţie.
(3) După natura atribuţiilor titularului, personalul contractual de specialitate
se împarte în :1 funcșie de conducere și 72 funcșii de execușie.
Art.13.
Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului
este:
În subordinea directă a Primarului se află:
- Compartimentul Audit Public Intern
- Compartimentul de Protecșie Civilă, Programe, Strategii și
Managementul Proiectelor
- Cabinetul Primarului
SERVICIUL ECONOMIC
- Compartimentul Impozite și taxe, Executare Silită și Încasări
- Compartimentul Financiar – Contabil
- Compartimentul Achizișii Publice
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- Compartimentul Informatică

În subordinea directă a Viceprimarului se află:
- Compartimentul Piașa Agroalimentară
SERVICIUL ARHITECTULUI ȘEF
- Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Patrimoniu ,
Cadastru și Protecșia Mediului
- Compartimentul Administrativ
- Compartimentul Zone verzi
În subordinea directă a Secretarului se află:
- Compartimentul Juridic
SERVICIUL RESURSE UMANE , REGISTRATURĂ ȘI CULTURĂ
- Compartimentul Resurse Umane și Salarizare,
- Compartimentul Relașii cu Publicul, Registratură și Secretariat
- Compartimentul Casa de Cultură și Bibliotecă
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
- Compartimentul Asistenșă Socială
- Compartimentul Cabinete Medicale școlare, Asistenșă Comunitară și
Creșă
- Compartimentul Asistenși Personali
În subordinea directă a Consiliului Local și coordonat de secretar se
află:
- Compartimentul SPCLEP
- Compartimentul Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local
Art.14.
Personalul din Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei este
alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin dispoziţia
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Primarului orașului ștei şi din personalul angajat cu contract individual de
muncă, în condiţiile legii.

Art.15.
Funcţiile publice sunt de execuţie şi de conducere. Acestea se stabilesc prin
hotărâre a Consiliului Local, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
Art.16.
Funcţionarilor publici li se aplică prevederile Legii nr.188/1999, (r2) cu
modificările ulterioare, răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea
sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de
muncă i se aplică prevederile legislaţiei muncii.
Art.17.
Atribuţiile personalului din cadrul Aparatului de specialitate sunt stabilite
prin fişa postului şi prin dispoziţii ale Primarului orașului ștei. Şeful ierarhic
superior poate stabili pentru personalul din subordine cu aprobarea Primarului
orașului ștei şi alte atribuţiuni de serviciu, în funcţie de modificările ce
intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art.18.
Programul de lucru şi măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de
disciplină a muncii pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc
prin Regulamentul intern aprobat de către Primar, în baza actelor normative în
vigoare.
Art.19. Ordinele de deplasare în interes de serviciu se aprobă de către
Primar.
Art.20.
Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate se face prin
conducătorii acestora, iar cu prefectura, consiliul judeţean, celelalte servicii
publice care funcţionează în oraș şi cu conducerile instituţiilor publice şi
agenţilor economici numai prin primar, viceprimar şi secretarul orașului ștei.
Art.21.
Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziţia consilierilor locali
materialele necesare activităţii de documentare în vederea îndeplinirii
mandatului acestora, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
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CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORAȘULUI ȘTEI

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Art.22.
Compartimentul Audit Public Intern este structura funcţională
subordonată direct Primarului orașului ștei.
Art.23.
Obiectivul general:
Al Compartimentului Audit Public Intern este de a adauga valoare şi de a
îmbunătaţii activităţile entităţii.
Art.24.
Obiectivele specifice:
1. Realizarea activităţilor de asigurare, care reprezintă examinări obiective
ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităţilor publice o
evaluare independenșă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de
guvernanţă;
2. Realizarea activităţilor de consiliere menite să adauge valoare şi să
îmbunătăţească procesele guvernanţei în entităţile publice, fără ca auditorul intern
să îşi asume responsabilităţi manageriale;
3.Garantarea că activităţile derulate la nivelul Compartimentului de audit
public intern se desfăşoară în conformitate cu cadrul legislativ, normativ şi
procedural în domeniul auditului public intern şi buna practică în domeniu;
4. Asigurarea respectarii normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului
privind conduită etică în cadrul compartimenteului de audit intern din entităţile
publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate;
Art. 25.
Atribuţii:
a) elaborează norme metodologice și Carta auditului intern, specifice
entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul
entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea
altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
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b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă
pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, 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, eficienţă şi
eficacitate,realizand urmatoarele tipuri de misiuni de audit:
1.misiunile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern
acoperă:
1.1.auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra
efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub
aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice
care le sunt aplicabile;
1.2.auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru
implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru
evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
1.3.auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor
de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează
economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de
recomandări pentru corectarea acestora.
2. misiunile de consiliere furnizate de compartimentul de audit public intern
acoperă:
2.1.furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi
procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele
existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
2.2.acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare
pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei
prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
2.3.furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul
financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi
seminare.
3.misiunile de evaluare acoperă activităţi în sfera verificării aplicării şi
respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a
auditorilor interni.
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;
f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
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g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează
imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului
privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile
publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile
corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
i) elaborează un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate
aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii
acestuia;
j) coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura
în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entităţii publice sau ale
oricărei alte comisii, consiliu sau comitet cu atribuţii în domeniul guvernanţei
entităţii, managementului riscului şi controlului;
k) asigură elaborarea documentelor specifice implementării controlului
intern managerial la nivelul compartimentului;
l) asigură activitășile specifice de comunicare, informare ,arhivare in baza
procedurilor de sistem și operașionale aprobate;
Relatiile interne:
PRIMAR:
- primește pentru aprobare documentele întocmite în scopul derulării
misiunilor de audit și rezultatele activitășii de audit, prevazute în normele
metodologice specifice desfașurării activitășii de audit public intern la nivelul
UAT ștei;
- dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele de
audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate prin misiunile de
auditare;
- compartimentul audit public intern al primăriei orașului ștei are relașii
de colaborare, în vederea desfășurării activitășii sale de evaluare, verificare și
control asupra tuturor activitășilor desfășurate de acestea.
Relații externe:
INSTITUșIILE PUBLICE SUBORDONATE COMPANIILE șI
SOCIETĂșILE COMERCIALE la care Primăria deșine acșiuni sau cu care este
asociată și utilizează bani publici;
ASOCIAșII șI FUNDAșII finanșate din fonduri publice.
- Compartimentul audit public intern al primăriei orașului ștei are relașii
de colaborare, în vederea desfășurării activitășii sale de evaluare, verificare și
control asupra tuturor activitășilor desfasurate de entitășile în care nu este
organizată activitatea de audit, stabilite prin Dispozitia Primarului orașului ștei;
- Compartimentul audit public intern verifică respectarea normelor,
instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul
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compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în
coordonare sau sub autoritate MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE –
UCAAPI, CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI;
- Compartimentul audit public intern al primăriei orașului ștei transmite
raportul anual al activităţii de audit public intern, aprobat de ordonatorul principal
de credite.
- Compartimentul audit public intern al primăriei orașului ștei informează
UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice
auditate, precum şi despre consecinţele acestora.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
PROGRAME, STRATEGII ȘI MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
PROTECȚIE CIVILĂ
Art. 26.
Obiectivul general al activitășii Protecţiei Civile, îl constituie asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat al Primăriei, respectiv
luarea de măsuri în vederea prevenirii riscurilor unor catastrofe în caz de situaţii de
urgenţă la nivelul orașului.
Art. 27.
Obiectivele specifice:
1. Elaborarea şi aplicarea strategiilor şi a planurilor de măsuri în vederea
prevenirii şi evitării riscurilor privind accidentele de muncă pentru personalul
angajat în structurile aparatului de specialitate al primarului.
2. Elaborarea, stabilirea şi aplicarea unor planuri de măsuri la nivel local,
armonizate cu legislaţia în domeniu, privind evitarea unor accidente sau catastrofe
în caz de incendii, inundaţii, cutremure, sau alte calamităţi naturale.
3. Pregătirea personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului
pentru situaţii de urgenţă la nivel local.
Art.28.
Atribuţii:
- planificarea şi conducerea activităţilor de întocmire, aprobare, actualizare,
păstrare şi de aplicare a documentelor operative;
- planul de evacuare al primăriei și institușiile subordinate;
- planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
- plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
- plan de intervenţie şi apărare împotriva incendiilor;
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- plan de pregătire a personalului instituţiei;
- planurile de organizare şi funcţionare a punctelor de decontaminare
echipament, personal, a materialelor şi tehnicii;
- dosarul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de
protecţie civilă;
- întocmirea şi propunerea spre aprobare a structurii organizatorice a
activităţii de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă la nivelul localităţii;
- întocmirea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă;
- asigurarea, verificarea şi menţinerea în mod permanent a stării de
funcţionare a punctelor de comandă, de protecţie civilă, precum şi dotarea acestora
cu materiale şi documente;
- asigurarea măsurilor organizatorice, materialele şi documentele necesare
privind înştiinţarea personalului de conducere la sediul instituţiei în caz de situaţii
de urgenţă, sau la ordin;
- organizarea şi conducerea prin celulele de urgenţă de la agenţii economici,
a acţiunilor formaţiilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor produse de
dezastre sau atacuri aeriene;
- conducerea prin şefii celulei de urgenţă, pregătirea acesteia, a
comandanţilor, formaţiunilor şi a salariaţilor;
- ţinerea lunară a evidenţei pregătirii acestora şi raportarea datelor despre
acestea la Inspectoratul judeţean;
- întocmirea planului de cooperare şi colaborarea cu localităţile învecinate şi
organismele neguvernamentale pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în
documentele operative;
- întocmirea situaţiilor cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din
unităţile din oraș care pot fi folosite în caz de dezastre şi situaţii speciale şi
actualizarea permanentă a acestora;
- asigurarea pregătirii, mijloacelor şi aparaturii necesare pentru funcţionarea
posturilor de observare şi a grupelor de cercetare;
- urmărirea asigurării condiţiilor de depozitare, conservare, întreţinere şi
folosire corectă a tehnicii, aparaturii şi materialelor de înzestrare, realizarea
măsurilor de protecţie civilă şi a pregătirii şi alte probleme specifice;
- participarea obligatoriu la toate convocările, bilanţurile, analizele şi la alte
activităţi conduse de eşaloanele superioare;
- întocmirea documentaţiilor tehnice de amenajare a spaţiilor de adăpostire,
evidenţa lor, menţinerea în stare operativă a acestor adăposturi, controlul acestora
conform legislaţiei în vigoare;
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- verificarea modului cum sunt întreţinute şi cum funcţionează mijloacele de
transmisiuni alarmare din oraș;
- asigurarea desfăşurării lunare a şedinţelor de analiză privind activităţile de
situaţii de urgenţă cu cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
- efectuarea lunară a studiului ordonat prin programul difuzat de
Inspectoratul judeţean;
- executarea atribuţiilor prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia
situaţiilor de urgenţă;
- îndeplinirea atât a atribuţiile principale cât şi a celor specifice a centrului
operativ din regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comitetului local
pentru situaţii de urgenţă;
- participarea la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva
incendiilor la nivelul orașului;
- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în
domeniul specific;
- întocmirea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,
corelate cu nivelul şi natura riscurilor, actualizarea acestora ori de câte ori situaţia
o cere;
- întocmirea planurilor cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în
urma constatărilor autorităţii de control pentru respectarea reglementărilor în
domeniu;
- propunerea includerii în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării
activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice;
- îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
- ţine evidenţa rezerviştilor şi a recruţilor din rândul salariaţilor primăriei;
- întocmeşte şi actualizează documentele privind mobilizarea la locul de
muncă;
- întocmeşte şi actualizează documentele referitoare la planul de mobilizare
(situaţia agenţilor economici care asigură produsele raţionalizate şi balanţa
produselor, reţeaua – de magazine pentru distribuirea lor, necesarul de produse
raţionalizate în raport cu populaţia orașului);
- realizează evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la
locurile de muncă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și SPCLEP a
orașului ștei;
- elaborează instrucţiuni privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi SPCLEP a orașului ștei, pe
direcșie, servicii și compartimente;
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- asigură şi realizează auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul
Aparatului de specialitate al Primarului și SPCLEP a orașului ștei, la modificări
semnificative ale condiţiilor de muncă;
- controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi SPCLEP a orașului ștei şi în
scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
- realizează la angajarea personalului instructajul introductiv general, şi
verifică asimilarea acestuia;
- elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi de
lucru, acolo unde este cazul;
- participă la cercetarea evenimentelor, accidentelor de muncă şi ţine
evidenţa acestora;
- elaborează tematicile de prevenire în colaborare cu directorul executiv,
şefii de sevicii și compartimente, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
- elaborează materialele referitoare la Comitetul de Securitate şi Sănătate în
Muncă;
- colaborează cu Comisia Paritară a instituţiei pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă a angajaţilor din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului;
- colaborează cu serviciul medical, medicul de medicina muncii, în
fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiţii privind securitatea şi
sănătatea în muncă;
- colaborează cu reprezentanţii cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în
muncă pe problematicile specifice acestei activităţi ;
- realizează informarea angajaţilor referitoare la riscurile din cadrul
instituţiei;
- alte sarcini privitoare la domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform
legii.
PROGRAME STRATEGII ȘI MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
Art. 29.
Obiectivul general:
Încurajarea dezvoltării locale a Orașului ștei şi de a asigura prin
compartimentul de specialitate, îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea
de finanţări nerambursabile, întocmirea documenșiilor în vederea redactării
cererilor de finanţare, precum şi gestionarea, implementarea,
respectiv
monitorizarea proiectelor care au obţinut finanţare.
Art. 30.
Obiectivele specifice:
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- atragererea de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi
proiectelor pe obiective din proprietatea şi administrarea Orașului ștei;
- propunerea şi realizarea proiectelor;
- stabilirea relaţiilor de parteneriat în vederea absorbţiei fondurilor
structurale;
- coordonarea şi implementare a proiectelor atrase de către Orașul ștei;
- pregătirea documentelor necesare evaluării proiectelor depuse;
- urmărirea implementării proiectelor şi evaluarea rezultatelor;
- raportarea stadiului de implementare a proiectelor;
- recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul contractelor încheiate
pe proiecte cu finanţare europeană.
Art. 31.
Atribuţii:
- oferă consultanţă de specialitate către compartimentele interne şi unităţile
subordonate Consiliului Local şi care sunt interesate de intensificarea eforturilor de
atragere de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor
proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unităţi de
învăţământ, unităţi de sănătate, centre sociale, infrastructură generală,
infrastructură de afaceri, etc., care sunt în proprietatea şi administrarea Orașului
ștei;
- propune şi realizează proiecte, proiecte care să răspundă necesităţilor
comunităţii locale, urmăreşte implementarea proiectelor;
- asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare
eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor atrase de către Orașului ștei;
- traduce dosarele tehnice şi anexele aferente cererilor de finanţare în funcţie
de cerinţele Comisiei Europene şi partenerii externi implicaţi în proiectele
respective;
- întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru echipamentele furnizate de
operatorii economici contractaţi pe diverse proiecte cu finanţare europeană de către
primăria ștei în vederea completării dosarului de contract;
- asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de
control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei şi care
vizează îmbunătăţirea activităţii;
- propune şi realizează proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii
locale, urmărind implementarea proiectelor şi evaluarea rezultatelor;
- stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat / serviciu cu organizaţii şi
instituţii locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor
structurale, atragerii de noi parteneri, întocmind documentaţia aferentă;
- asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare
eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale atrase de către oraș;
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- traduce dosarele tehnice şi anexele aferente cererilor de finanţare în funcţie
de cerinţele specifice, asigurând organizarea internă şi pregătind documentele
necesare evaluării proiectelor depuse / activităţilor desfăşurate;
- asigură legătura cu instituţiile vizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor
legate de întărirea capacităţii instituţionale;
- asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor
privind stadiul de implementare a proiectelor şi a activităţilor realizate;
- realizează recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul
contractelor încheiate pe proiecte cu finanţare europeană, în care Primăria orașului
ștei este beneficiar;
- asigură activităţi de interpretariat în cadrul proiectelor şi a manifestărilor
instituţiei care necesită acest lucru;
- asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de
control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei şi care
vizează îmbunătăţirea activităţii compartimentului;
- crează şi gestionează baza de date cu partenerii reali şi cei potenţiali din
domeniile de interes şi din cele sinergetice lor, susţinerea legăturilor cu partenerii,
asigurarea suportului tehnico-documentar şi consultativ, logistic a elaborării şi
implementării strategiilor pe turism, cultură, educaţie, a întrunirilor şi
evenimentelor proprii;
- colaborează cu alte instituţii locale şi naţionale, cu domeniile sinergetice
ale turismului şi culturii în vederea atingerii intereselor comune şi promovării /
introducerii în circuitul turistic a monumentelor de istorie şi de arhitectură, precum
şi a celor naturale;
- propune şi realizează proiecte pentru infrastructură în domeniul turismului,
culturii şi regenerării urbane, proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii
locale, urmăreşte implementarea proiectelor;
- vizează recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul contractelor
încheiate pe proiecte cu finanţare europeană, în care Primăria Orașului ștei este
beneficiar;
- oferă informaţii şi colaborează cu instituţii de la nivel regional, naţional
sau internaţional în vederea inserţiei valorilor patrimoniului antropic, cultural şi
natural local în circuitul de valori regionale, naţionale şi internaţionale.
CABINETUL PRIMARULUI
Art. 32.
Cabinetul Primarului este constituit în temeiul art. 66 din Legea nr.
215/2001/R/A, conform căruia, primarii orașelor pot înfiinţa, în limita numărului
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maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din
maximum 2 persoane.
Art. 33.
Personalul din cadrul Cabinetului Primarului este numit şi eliberat din
funcţie de către primar. Acesta îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract

individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata
mandatului primarului.
Art. 34.
Atribuţiile personalului personalului angajat în cadrul Cabinetului
Primarului se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului.

SERVICIUL ECONOMIC
Art. 35.
Obiectivul general:
Asigurarea managementului financiar al institutiei prin gestiunea veniturilor
si cheltuielilor bugetului local al Orașului ștei.
Art. 36.
Obiectivele specifice:
- stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale;
- stabilirea și încasarea veniturilor nefiscale (chirii, concesiuni, redevente);
- urmărirea și recuperarea creantelor bugetare – fiscale și nefiscale;
- atragerea de surse atrase (credite bancare) în vederea susșinerii financiare
a obiectivelor de investișii derulate de autoritatea locală;
- execușia bugetului de venituri și cheltuieli;
- managementul datoriei publice locale.
Art. 37.
Atribuții:
- stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi colectarea impozitelor şi
taxelor locale datorate bugetului local de contribuabilii persoane juridice și
persoane fizice;
- urmarirea și colectarea veniturilor nefiscale ale orașului (taxe, chirii,
redevenșe) ;
- elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Orașului ștei;
- coordonarea din punct de vedere financiar-bugetar al instituţiilor
subordonate;
- conducerea evidenţei de gestiune a patrimoniului public şi privat al
Orașului ștei;
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- conducerea evidenţei financiare şi contabile în vederea întocmirii tuturor
raportărilor periodice specifice.

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Art. 38.
Atribuții:
- fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri şi
cheltuieli al Orașului ștei;
- rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
- elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei
locale, privind gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice, care include
elemente de cheltuieli şi de venituri;
- întocmirea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar anual pe care îl
supune spre aprobare Consiliului Local;
- întocmirea lunară a contului de execuţie şi a bilanţului contabil conform
legislaţiei;
- semnarea de legalitate şi conformitate a contractelor din care rezultă plăţi
din bugetul local;
- transpunerea în practică din punct de vedere financiar a propunerilor
formulate privind diverse activităţi şi acţiuni;
- elaborarea de documentaţii economice împreună cu alte compartimente din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului în vederea obţinerii de împrumuturi
şi sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte în Orașul ștei;
- asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură
economică dintre compartimentele de specialitate coordonate şi celelalte servicii
și direcţia din cadrul instituţiei;
- stabilirea măsurilor care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al Orașului ștei;
- asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor
materiale şi valorilor băneşti ce aparţin orașului şi administrarea corespunzătoare
a acestora;
- crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra
bugetului de venituri şi cheltuieli;
- întocmirea diverselor rapoarte de specialitate cu conţinut economicofinanciar, prin compartimentele de specialitate coordonate;
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- organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice şi registrul
garanţiilor locale, informarea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la
hotărârile Consiliului Local ștei privind contractarea de împrumuri pentru
investiţii;
- întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicaţie a procedurii privind
angajarea şi decontarea cheltuielilor bugetare;
- elaborarea proiectelor bugetelor pentru anul bugetar următor, precum şi
estimările pentru următorii 3 ani pentru unităţile de învăţământ;
- consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale unităţilor de învăţământ
(ordonatorilor terţiari de credite) centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în
bugetul local;
- repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcţie de posibilităţile
reale de încasare a veniturilor şi de priorităţile stabilite în efectuarea cheltuielilor
pentru fiecare centru bugetar;
- întreţinerea relaţiilor de colaborare profesionale cu unităţile de învăţământ;
- organizarea evidenţei angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare
pentru unităţile de învăţământ;
- organizarea evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare centru
bugetar din învăţământ;
- efectuarea deschiderilor de credite, verificarea încadrării acestora în
planurile aprobate;
- înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale
capitolului “Învăţământ”;
- urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local
privind alocarea unor sume pe diferitele destinaţii la unităţile de învăţământ;
- întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul
Judeţean în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din
învăţământ);
- centralizarea şi fundamentarea listei de lucrări de investiţii în proiectul de
buget.

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE, EXECUTARE
SILITĂ ȘI ÎNCASĂRI
IMPOZITE ȘI TAXE
Art.39.
Obiectivul general:
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Evidenșa si gestiunea creanșelor fiscale ale bugetului local fașă de
persoane fizice și juridice din Orașul ștei.
Art.40.
Obiectivele specifice:
- impunerea obligaţiilor datorate bugetului local de către persoane fizice și
juridice stabilirea impozitelor şi taxelor locale persoanelor fizice și juridice care

datorează impozite şi taxe locale la Orașul ștei (impozitul pe clădiri, impozitul pe
teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
impozitul pe spectacole, taxe speciale şi alte taxe locale, amenzi, vehicule
înregistrate, care nu necesită înmatricularea);
- verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale;
- verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către
contribuabili;
- verificarea respectării prevederilor legislatiei fiscale şi contabile;
- verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea
diferenţelor obligaţiilor de plată, şi a accesoriilor aferente acestora;
- acordarea de facililităţi fiscale persoanelor fizice și juridice - scutirea,
reducerea, eşalonarea de impozite şi taxe locale persoanelor beneficiare prin
efectul legii, sau prin aprobare de către Consiliul Local.
Art. 41.
Atribuții:
- înregistrarea fiscală în baza de date a Orașului ștei a persoanelor fizice
și juridice ce datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor
existente în evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor
fizice/fizice autorizate și juridice. (B.I./C.I/Paşaport/CNP/Cod de înreg. Fiscală,
date de contact – telefon e-mail);
- actualizarea permanentă a datelor privind datele de identificare ale
imobilelor pe bază de Carte Funciară numere topo/cadastral;
- efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice și juridice, conform
declaraţiilor și a documentelor anexate acestora date pe proprie răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi emiterea proceselor verbale-înstiinţare de
plată;
- analiza, întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor
persoane fizice și juridice;
- debitarea în baza de date a amenzilor primite şi confirmarea amenzilor
către organul emitent;
- stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative tuturor
contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală în sfera sa de competenţă;
22

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

- înlăturarea deficienţelor constatate prin recalcularea impozitelor şi
taxelor locale în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca urmare a modificării
masei impozabile în urma declaraţiilor rectificative depuse de contribuabili;
- analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor
persoane fizice și juridice cu privire la înlesnirea la plata taxelor şi impozitelor
locale;

- analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor
persoane fizice și juridice, precum şi a solicitărilor altor persoane - instituţii
financiare, bănci, primării, instanţe judecătoreşti, executori judecătoreşti, avocaţi,
etc., cu privire la impozitele şi taxele locale, a persoanelor fizice evidenţiate în
baza de date a Orașului ștei;
- verificarea locurilor unde se realizeaza activităţi generatoare de impozite şi
taxe locale impozabile;
- furnizarea de informaţii publicului cu privire la modul de calcul al
impozitelor şi taxelor locale;
- studierea şi însuşirea prin studiu individual a actelor normative legate de
activitatea fiscală;
- transmiterea în termen a hotararilor luate privind rezolvarea cererilor,
conform cerintelor legale în materie;
- întocmirea şi transmiterea la termenele stabilite a informaţiilor solicitate
de şefii ierarhici superiori;
- întocmirea de rapoarte de specialitate, privind acordarea facilitătilor fiscale
pentru persoane fizice și juridice, precum și a altor rapoarte de specialitate
inișiate de compartiment, în conformitate cu Legea nr.227/2015;
- întocmirea răspunsurilor catre birourile executorilor judecatorești,
lichidatorilor judiciari, societașilor de insolvenșă și alte institușii publice care
solicită informașii despre bunurile impozabile și datele de identificare ale
contribuabililor înregistrași în evidenșele noastre fiscale;
- comunicarea cu beneficiarii a hotararilor de Consiliu local în baza carora
li s-a aprobat sau neaprobat acordarea de facilităși fiscal;
- operararea înstrăinării vehiculelor înmatriculate în evidenșele fiscale
locale (REMTI) și ale Direcșiei Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor conform protocolului cadru de cooperare;
- arhivarea documentelor iniţiate sau prelucrate în cadrul compartimentului.
- verificarea contribuabililor, persoane fizice și juridice care deţin
proprietăţi pe raza orașului ștei, şi datorează impozite şi taxe locale precum şi
accesoriile aferente acestora;
- constatarea şi efectuarea investigării fiscale a tuturor actelor şi faptelor
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane
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privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi
exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi
relevante pentru aplicarea legii fiscale;
- eliberarea certificatelor de atestare fiscală persoanelor fizice și juridice;
- analizarea şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării
declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

- sancţionarea potrivit legii faptele constatate şi dispune măsuri pentru
prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale;
- emitere note de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe
locale care intră în competenţa compartimentului;
- analizarea solicitărilor şi operarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice
beneficiare, prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, urmare a
cererilor depuse de către aceştia, în baza de date fiscală, astfel:
- scutire clădire, teren aferent şi taxă auto - veterani de razboi;
- scutire clădire, teren aferent - văduve de veterani de razboi
- scutire clădire, teren aferent şi taxă auto - foşti deţinuţi politici, deportași;
- scutire clădire, teren aferent şi taxă auto hycomat - persoane cu hand. grd. I şi II;
- scutire clădire, teren aferent- persoane cu pensie de invaliditate grd.I;
- scutire clădiri - monumente istorice;
- alte scutiri, reduceri aprobate pe bază de H.C.L;
- aprobare eșalonări la plată.
- revizuirea permanentă a facilităţilor prin efectul legii pe baza datelor de la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Orașului ștei în
caz de deces al persoanei care a beneficiat de scutire;
- revizuirea anuală a facilităţilor acordate prin hotărâri ale Consiliului Local.

EXECUTARE SILITĂ
Art. 42.
Obiectivul general:
Executarea silită a contribuabililor persoane fizice și juridice în vederea
încasării creanţelor fiscale restante faţă de bugetul local ale acestora.
Art. 43.
Obiectivele specifice:
- executarea silită a contribuabililor persoane fizice în vederea încasării
creanţelor fiscale restante faţă de bugetul local ale acestora,
- încasarea creanșelor fiscale neachitate la termen de către debitoriipersoane fizice, prin efectuarea procedurii de executare silită pentru fiecare
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debitor, prin parcurgerea tuturor etapelor de executare silită prevazute de Codul de
procedură fiscală (somaţie, poprire, sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile,
vânzare prin licitaţie);
- executarea silită a contribuabililor persoane juridice în vederea incasării
creanţelor fiscale restante faţă de bugetul local ale acestora - încasarea creanţelor
fiscale neachitate la termen de către debitorii-persoane juridice, prin efectuarea
procedurii de executare silită pentru fiecare debitor, prin parcurgerea tuturor
etapelor de executare silită prevazute de Codul de procedură fiscală (somaţie,
poprire, sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile, vânzare prin licitaţie).
Art.44.
Atribuții:
- emiterea şi comunicarea somaţiilor, a titlurilor executorii după caz către
contribuabilii cu obligatii de plată restante, prin modalităţile prevăzute de lege;
- întocmirea şi transmiterea adreselor de înfiinţare a popririi asupra
veniturilor băneşti ale debitorilor, precum şi înştiinţarea acestora asupra faptului ca
li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare;
- întocmirea proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile şi
imobile ale debitorilor care nu şi-au onorat obligaţiile către bugetul local;
- transmiterea adreselor de înscriere a inscripţiilor ipotecare catre OCPI şi a
adreselor de înscriere a gajului mobiliar la Arhiva Electronica de garanţii reale;
- întocmirea anunţului de vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate şi
publicarea acestuia într-un cotidian local şi naţional de largă circulaţie;
- organizarea şi asigurarea desfăşurarii licitaţiei la ora şi data anunţată, în
vederea valorificării bunurilor sechestrate;
- comunicarea adreselor de suspendare temporară sau încetare a popririlor
precum şi a adreselor de radiere a ipotecilor şi a garanţiilor mobiliare;
- aplicarea de sancţiuni contravenţionale persoanelor care nu respectă
prevederile Codului de procedură fiscală privitor la executarea silită şi urmărirea
încasării acestora, inclusiv parcurgerea tuturor etapelor executării silite în vederea
stingerii debitului;
- întocmirea dosarelor de insolvabilitate şi trecerea în evidenţa curentă sau
separată a persoanelor declarate insolvabile, conform legii;
- transmiterea dosarelor de executare silită către alte organe fiscale care au
competenţa de executare, conform prevederilor legale în vigoare;
- facturarea contractelor, persoanelor fizice și juridice de concesiune,
închiriere și chirii ANL;
- urmărirea și încasarea contractelor, persoanelor fizice și juridice de
concesiune, închiriere și chirii ANL.
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ÎNCASĂRI
Art.45.
Obiectivul general:
Încasarea veniturilor din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local
prin casieria primăriei.
Art. 46.
Obiectivele specifice:
- încasează veniturile din impozite, taxe, amenzi, chirii, concesiuni și alte
venituri ale bugetului local în numerar și prin intermediul POS;,
- întocmește actele necesare pentru restituirea impozitelor plătite în plus sau
compensarea acestora cu alte debite existente, eliberează certificate fiscale
persoanelor fizice, actualizează baza de date “Persoane Fizice” pe baza
documentelor de identificare.
Art. 47.
Atribuții:
- încasarea veniturilor din impozite, taxe, amenzi, chirii, concesiuni şi alte
venituri ale bugetului local, în numerar, prin casieria primăriei, în conformitate cu
dispozișiile legale;
-colectarea creanţelor fiscale care au ca scop stingerea creanţelor fiscale
emise în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz, în
conformitate cu legislașia în vigoare;
- încasarea sumelor de la contribuabili, prin numărare faptică, în prezenșa
acestora;
- asigurarea compensării sumelor plătite în plus de către persoanele fizice cu
alte debite existente, la cererea contribuabilului sau din oficiu, în limita stabilită de
conducere;
- efectuarea încasărilor și plășilor numai în baza documentelor
justificative;
- realizarea borderourilor și centralizatoarelor zilnice privind încasarea
impozitelor, taxelor, amenzilor, chiriilor, concesiunilor și a altor venituri ale
bugetului local prin casieria primăriei;
- asigurare evidenșierii corecte și la zi a intrărilor și ieșirilor în numerar
prin verificarea zilnică a borderourilor de încasare a impozitelor, amenzilor,
chiriilor și a altor venituri ale bugetului local, cu chitanșele emise;
- depunerea zilnică a numerarului încasat la Trezoreria Beiuș;
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- încasarea veniturilor din impozite, taxe, amenzi, chirii, concesiuni şi alte
venituri ale bugetului local de la contribuabili prin intermediul cardurilor bancare,
pe baza terminalelor POS (point-of-sales);

- centralizarea zilnică a încasărilor efectuate prin intermediul cardurilor
bancare, pe baza terminalelor POS (point-of-sales), pe fiecare cont în parte;
- emitere la sfârşitul zilei a borderoului încasărilor prin POS şi a borderoului
încasărilor anulate prin POS;
- înregistrarea în baza de date a Orașului ștei a persoanelor fizice ce
datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor existente în
evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor fizice/fizice
autorizate.(B.I./C.I/CNP/ Paşaport/ Cod de înreg. Fiscală).
- întocmirea zilnică a registrului de casă;
- ridicarea de numerar de la Trezoreria Beiuș;
- arhivarea tuturor documentelor specifice activitășii de casierie.

FINANCIAR CONTABIL
Art. 48.
Obiectivul general:
Fundamentarea, întocmirea și urmărirea execușiei bugetului anual de
venituri și cheltuieli al Orașului ștei.
Art. 49.
Obiectivele specifice:
- elaborarea şi fundamentarea politicilor bugetare locale;
- parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze
consecutive:
- elaborarea, aprobarea, execuţia, încheierea exerciţiului bugetar, controlul
execuţiei şi aprobarea execuţiei bugetului;,
- selecșia și derularea proiectelor finanșate de la bugetul local conform
L.350/2005;
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
Art. 50.
Atribuţii:
- fundamentarea și întocmirea, anual, la termenele prevăzute de lege, a
proiectului bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în
vederea aprobarii bugetului anual, respectand termenele și procedurile legale de
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elaborare si adoptare a bugetului, antrenând toate serviciile publice și institușiile
care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului;
- centralizarea și asigurarea - pe baza documentașiei tehnico-economice propunerilor de la serviciile de specialitate ale Primăriei, de la unitășile și

institușiile din subordinea Consiliului local cu privire la necesarul de fonduri
pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrărilor ce intră în
atribușiile lor;
- urmărirea periodică a realizarii bugetului local, verificarea și analizarea
propunerilor de rectificare a bugetului local, de modificare a alocașiilor
trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre și de utilizare a
fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local sau ordonatorului
de credite;
- întocmește analize și prognoze multianuale privind evolușia veniturilor
și cheltuielilor bugetului local;
- calcularea costului standard pentru cheltuielile de personal şi cheltuielile
materiale aferente învăţământului preuniversitar de stat conform reglementărilor
legale precizate pentru fiecare an bugetar ;
- întocmirea situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru
investiţii, conform reglementărilor precizate de legislaţia în vigoare;
- întocmirea ,,Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli
diverse și pentru investiţii’’ conform reglementărilor precizate de legislaţia în
vigoare, pentru fiecare contract care urmează a se încheia, precum şi pentru fiecare
act adiţional care modifică valoarea contractului iniţial, pentru cheltuielile aferente
investiţiilor;
- verificarea executiei de casă zilnică în vederea întocmirii deschiderilor de
credite bugetare;
- întocmirea dispozișiilor bugetare pentru deschideri de credite;
- aplicarea viza de control financiar-preventiv pe documentele care stau la
baza angajarii plășilor privind cheltuielile institutiei;
- urmarirea respectarii termenilor contractuali aferenţi contractelor de
asociere, a parteneriatelor incheiate de instituţie, etc;
- urmărirea sub aspect valoric şi al termenelor de executie, a derularii
contractelor de furnizare de bunuri, de prestări servicii şi execușie de lucrări
încheiate de Primaria Orașului ștei;
- monitorizarea contractelor multianuale încheiate de către pimărie cu
diferiși parteneri, urmarește îndeplinirea de către parși a obligașiilor care
decurg din aceste contracte;
- întocmirea ordonanţărilor la plată pentru documentaţiile care au respectat
faza de lichidare a cheltuielilor operașionale;
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- verificarea vărsămintelor pe secţiuni şi solicitarea transferarii disponibilului
de pe o secţiune pe alta – către Serviciul Economic, Situașii financiare;
- asigură execușia ALOP;
- analizarea și centralizarea solicitărilor de finanșare a programelor cu
finanţare nerambursabilă de la bugetul local ;

- evidenșa plășilor privind finanșarea și a documentelor justificative
privind modul de utilizare a sumelor alocate din buget pentru programele cu
finanţare nerambursabilă de la bugetul local;
- întocmirea de rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarări în
domeniiile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în
Consiliul Local ;
- centralizarea dărilor de seamă primite de la unităţile de învăţămînt
preuniversitar de stat;
- repartizarea sumelor alocate de CJB unitășilor de învășământ pentru
achitarea drepturilor de care beneficiază copiii cu CES;
- întocmirea acordului de profil și a orarelor de funcșionare pentru agenșii
economici și PFA,
- efectuează atribușii pe linie de control comercial;
- verificarea și achitarea subvenșiilor de preș conform reglementărilor
legale pentru copii frași de la GPP și Creșă,
- întocmirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la
baza notelor contabile, în mod sistematic şi cronologic;
- evidenșa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform Legii
nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- urmărirea și verificarea viramentelor bancare;
- urmărirea și verificarea registrului de casă;
- întocmirea dispozișiilor de plată și încasare, privind acordarea de
avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora;
- evidenșa contabilă sintetică şi analitică a materialelor şi obiectelor de
inventar, mijloace fixe;
- înregistrarea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, obiectelor
de inventar, bonurilor valorice de benzină și motorină, pe baza bonurilor de
consum sau transfer dupa caz;
- primirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la
baza intrărilor şi ieșirilor din magazie;
- verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanșa de
verificare;
- verificarea şi închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la sfârsitul
fiecărui trimestru;
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- întocmirea și verificarea balanșei de verificare lunare, avându-se în
vedere concordanșa dintre conturile analitice și sintetice;
- realizarea, zilnică, a punctajului cheltuielilor efectuate, comparand
situașia la zi întocmită de biroul contabilitate cu execușia Trezoreriei și se
confruntă cu extrasele de cont;
- verificarea şi centralizarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare
lunare, trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terșiari;
- întocmirea situaţiilor financiare lunare şi a situaţiilor financiare consolidate
ale Orașului ștei;
- elaborarea şi depunerea la termenele stabilite de către Administratia
Judeșeană a Finanţelor Bihor, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, pentru
Orașul ștei;
- întocmirea documentelor financiar-contabile și a evidenșei contabile
pentru exproprieri;
- înregistrarea în evidenșa contabilă a rezultatelor Inventarierii anuale;
- conducerea evidenșei contabile distinct pe fiecare proiect în parte, inclusiv
întocmirea fiecarei balanșe de verificare pentru fiecare proiect;
- decontarea cheltuielilor încadrate la capitolele bugetului proiectului cu
finanţare externă nerambursabilă, corespunzătoare tipurilor de cheltuieli din care
fac parte;
- realizarea monitorizării tuturor plăţilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile, cofinanţare alocată de la bugetul de stat, contribuţie proprie, atât
în lei, cât şi în euro;
- elaborarea documentaţiei contabile necesare secţiunii financiare din
Rapoartele intermediare şi finale privind justificarea utilizării asistenţei financiare
nerambursabile primite şi a contribuţiei proprii utilizate în procesul implementării
proiectului;
- realizarea operaţiunilor privind închiderea finanţării;
- acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care
stau la baza angajarii platilor de catre institutie;
- înregistrarea constituirii, reșinerea și eliberarea garanșiilor materiale
pentru salariașii care au calitate de gestionari;
- evidenţierea lunară a salariilor personalului unităţii, a indemnizaţiilor
pentru consilieri;
- conducerea registrelor contabile obligatorii: de control financiar-preventiv
și registrul inventar;
- urmărirea respectării actelor normative în materie și aplicarea hotarârilor
Consiliului Local;
- urmarirea efectuării cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;
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- respectarea legalitășii privind întocmirea și valorificarea tuturor
documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal
de credite;
- înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor şi a operaţiilor
economico-financiare în registrele-jurnal;
- asigurarea evidenţei contabile a conturilor în afara bilanţului (sume
reprezentând suprasolviri, insolvabili, garanţii), conform prevederilor legale;

- întocmirea şi semnarea ordinelor de plată pentru Trezorerie, pentru plăţile
specifice Trezoreriei şi a celor efectuate prin băncile comerciale (interne şi
externe), asigurând verificarea documentelor justificative prin care se dispun plăţi
şi încadrarea lor în limita disponibilităţilor de credite bugetare deschise, sau a
disponibilităţilor de fonduri, după caz;
- asigurarea efectuării operaţiunilor de încasări/ plăţi prin casieria Primăriei,
cu respectarea cadrului normativ privind efectuarea plăţilor în numerar;
- exercitarea controlului financiar preventiv propriu din partea Serviciului
Economic, prin persoanele împuternicite prin dispoziţie a Primarului;
- realizarea elaborării lunare, trimestriale şi anuale a conturilor de execuţie
bugetară, aferente fiecărui buget, şi a situaţiilor financiare ale Primăriei Orașului
ștei.
- asigură condișiile materiale pentru funcșionarea Primăriei Orașului
ștei;
- șine evidenșa intrărilor și ieșirilor obiectelor de inventar și
materialelor de înteșinere în programul de gestiune;
- organizează și răspunde de evidenșa gestiunii, rechizitelor, materialelor
de întretinere, obiectelor de inventar;
- completează registrul de inventar;
- întocmește și șine la zi raportul de gestiune;
- evaluează necesarul de consumabile pentru reânnoirea stocului;
- efectuează inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul;
- gestionează valorile materiale din magazia Primăriei;
- colaborează cu celelalte servicii ale Primăriei orașului ștei în executarea
atribușiilor specifice;
- șine evidenșa tuturor actelor ce le instrumentează;
- prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și
informări privind activitatea desfasurată, în termenul și forma solicitată.
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE
Art. 51.
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În prezent Compartimentul de Achizișii Publice achizișionează pentru
urmatoarele institușii: Orașul ștei, S.P.C.L.P. ștei.
Art.52.
Obiectivul general al înfiinșării Compartimentul Achizișii Publice în
cadrul Primariei Orașului ștei îl constituie buna administrare a domeniului
public, privat și a serviciilor din subordinea Primăriei Orașului ștei,
centralizarea tuturor achizișiilor în vederea corelării cheltuielilor din bugetul
local, cheltuirea cât mai eficientă a banului public, precum și pentru a exista
unitariat în materie de achizișii publice la nivelul Primăriei Orașului ștei.
Art 53.
Obiectivele specifice:
- întocmirea documentașiilor de achizișie publică aferente procedurilor de
achizișie publică/concesiuni reglementate de Legea Nr.98/2016 Privind achizitiile
publice si Hotararea nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- publicarea documentașiilor de achizișie publică/concesiuni reglementate
de Legea Nr.98/2016 privind achizișiile publice si Hotărârea nr.395 din 2 iunie
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016
privind achiziţiile publice pe platforma electronică www.e-licitatie.ro:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub;
- întocmirea documentașiilor în vederea achizișionării prin achizișie
directă;
- derularea și finalizarea achizișiilor directe;
- întocmirea referatelor și a dispozișiilor de numire a comisiilor de
evaluare a ofertelor;
- evaluarea documentelor de calificare și a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achizișie publică/concesiuni reglementate de Legea 98/2016 si
H.G. 92/2016 și încadrarea acestora ca admisibile sau respinse ca inacceptabile
și/sau neconforme;
- încheierea contractelor de achizișie publică/concesiuni reglementate de
Legea 98/2016 si H.G. 395/2016;
- atribuirea procedurilor în SEAP;
- transmiterea notificărilor către ANAP prin platforma electronica –
www.anap.ro;
Art.54.
Atribuții:
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1. Organizarea achizișiilor directe și a procedurilor de achizișie publică
de lucrări, servicii, produse /concesiune de servicii, lucrări reglmentate de Legea
98/2016 si H.G. 395/2016 Legea 99/2016.
2. Întocmirea programului anual al achizișiilor publice în baza
necesitășilor comunicate de Institușiile pentru care se organizează procedurile de
achizișie publică;
3. Alegerea procedurii de achizișie publică în funcșie de valoarea estimată
aprobată prin referate;
4. Primirea şi analizarea referatelor de necesitate aprobate;
5. Primirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare întocmite de serviciile
sau compartimentele care solicită achiziţia publică (din cadrul Primariei Orașului
ștei și S.P.C.L.E.P. ștei);
6. Verifică existenșa fondurilor alocate în buget pentru fiecare achizișie în
parte;
7. Stabilește prin notă justificativă aprobată de ordonatorul principal de
credite criteriile de calificare și selecșie a ofertanșilor;
8. Stabilește prin notă justificativă aprobată de ordonatorul principal de
credite criteriul și factorii de evaluare utilizași în cadrul criteriului de atribuire
atunci când acesta este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”;
9. Întocmește nota justificativă privind determinarea valorii estimate a
achizișiei în care evidenșiază pe baza informașiilor din Referatul de Necesitate
modul de stabilire a valorii estimate;
10. Elaborarea, înaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor
ofertanţi a documentaţiilor de atribuire. Documentatiile de atribuire cuprind toate
informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de
atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia
descriptivă.
Enumerăm succinct documentele care alcătuiesc documentașia de atribuire:
I. Fișa de date a achiziției conținând:
- Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la
adresă inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare;
- Formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura
de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime
de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de
ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
- Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii
tehnice şi financiare;
- Informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei câştigătoare;
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- Instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte
informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu;
- Caietul de sarcini/proiectul.
II. Propunerea de contract
11.Elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare prevăzute de
legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
12.Transmiterea în SICAP/SEAP (www.e-licitatie.ro) spre publicare și
verificare ANAP a documentașiei de atribuire;
13.Transmiterea în SICAP/SEAP (www.e-licitatie.ro) spre publicare și
verificare ANAP a invitașiei/anunșului de participare;
14.Transmiterea spre publicare a anunșurilor de participare catre Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene;

15.Elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor pentru constituirea
Comisiei de evaluare și numirea experșilor cooptași pentru fiecare achizișie în
parte, precum și nominalizarea membrilor de rezervă pentru membrii comisiei de
evaluare;
16.Elaborarea şi înaintarea spre semnare a Dispozitiei Primarului pentru
numirea președintelui comisiei, a membrilor comisiei de evaluare și numirea
experșilor cooptași pentru fiecare achizișie în parte;
17. Transmiterea în termen, către organele competente, a informaţiilor
solicitate în baza unor prevederi legale;
18.Participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul ;
19.Primirea şi soluţionarea, în scris, în termenul prevazut de legislatia
specifică, a solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire sosite din partea
potenţialilor ofertanţi;
20.Publicarea în SICAP/SEAP a eratelor la invitașiile/anunșurile de
participare;
21.Publicarea în SICAP/SEAP a solicitărilor de clarificări primite de la
operatorii economici și a răspunsului la acestea, fără a dezvalui identitatea
solicitanșilor;
22.Primirea ofertelor depuse şi păstrarea până la data și ora stabilită pentru
deschiderera acestora de către Comisia de evaluare;
23.Participa la deschiderea ofertelor depuse la data și ora stabilită pentru
deschiderea acestora prevazută în invitașiile/anunșurile de participare publicate
și, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
24.În calitate de membri ai Comisiei de evaluare duc la îndeplinire toate
atribuţiile stabilite prin lege şi prin Documentaţia de atribuire;
25.Redactarea proceselor verbale ale ședinșelor de evaluare;
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26.Redactarea rapoartelor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii
publice;
27.Participarea la şedinţele comisiei de evaluare desfăşurate pentru
verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi (în cazul
în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire).
În cadrul acestor ședinte, reprezentanșii Compartimentului de Achizișii Publice
se vor pronunșa asupra:
- situașiilor în care ofertanșii îndeplinesc cerinșele de calificare;
- situașiilor în care ofertanșii nu îndeplinesc cerinșele de calificare;
- situașiilor în care se impune solicitarea unor clarificari cu privire la documentele
de calificare depuse. Deciziile se vor lua în conformitate cu prevederile art 209 din
Legea 98/2016 coroborate cu prevederile art 134 din HG 395/2016.
28. Studierea și încadrarea în prevederile legale din materia achizișiilor
publice a rezolușiilor date de membrii comisiei de evaluare cu atribușii în
evaluarea
propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în
care acestea corespund cerinţelor minime stabilite în caietul de sarcini sau în
documentaţia descriptivă;
În cadrul acestor ședinte, reprezentanșii Compartimentului de Achizitii
Publice se va pronunșa asupra:
- situașiilor în care ofertanșii îndeplinesc cerinșele minime stabilite în caietul de
sarcini sau în documentaţia descriptivă;
- situașiilor în care ofertanșii nu îndeplinesc cerinșele minime stabilite în caietul
de sarcini sau în documentaţia descriptivă;
- situașiilor în care se impune solicitarea unor clarificări cu privire la propunerea
tehnică depusă. Deciziile se vor lua în conformitate cu prevederile art 209 din
Legea 98/2016 coroborate cu prevederile art 134 din HG 395/2016. Studierea şi
încadrarea în prevederile legale din materia achizișiilor publice a rezolușiilor
date
de membrii comisiei de evaluare cu atribușii în evaluarea propunerilor financiare
prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
În cadrul acestor ședinșe, reprezentantul Compartimentului de Achizișii
Publice se va pronunșa asupra:
- situașiilor în care se impune solicitarea unor clarificări cu privire la propunerea
financiară depusă. Deciziile se vor lua în conformitate cu prevederile art 209 din
Legea 98/2016 coroborate cu prevederile art 134 din HG 395/2016.
30.Decide împreuna cu membrii comisiei de evaluare, încadrarea ofertelor
ca fiind inacceptabile și/sau neconforme
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31.Decide împreună cu membrii comisiei de evaluare asupra motivelor care
stau la baza încadrării ofertelor respective ca fiind inacceptabile și/sau
neconforme;
32.Decide împreuna cu membrii comisiei de evaluare încadrarea ofertelor ca
fiind admisibile;
33. Redactarea şi transmiterea adreselor prin care se solicită clarificari
ofertanșilor;
34. Redactarea şi transmiterea adreselor prin care se transmit comunicările
de rezultat ofertanșilor,
35. Redactarea şi transmiterea adreselor prin care ofertanșii sunt înştiinţaţi
cu privire la prelungirea termenului de evaluare a procedurilor de achiziţii publice;
36. Primirea contestașiilor depuse în cadrul procedurilor de achizișie
publică;
37. Întocmirea și înaintarea către CNSC a punctelor de vedere cu privire la
contestaţiile depuse de către ofertanţi;
38. Întocmirea și înaintarea către CNSC a dosarului achizișiei, în termenul
și în conformitate cu prevederile legale;

39. Elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
către ambele parși, inclusiv multiplicarea și repartizarea acestora către
structurile cu atribușii în urmarirea și ducerea la îndeplinire a clauzelor
contractuale;
40.Transmiterea notificărilor privind încheierea contractelor de achizișie
public către ANAP;
41.Publicarea anunșurilor de atribuire;
42.Publicarea în SICAP/SEAP a notificărilor pentru achizișiile;
43.Publicarea achizișiilor directe pe site-ul www.primariastei.ro;
44.Regulamentului privind achizișiile cuprinse în Anexa 2B la Legea
98/2016 – pe site-ul www.primariastei.ro;
45.Publicarea tuturor contractelor încheiate pe site-ul www.primariastei.ro;
46.Publicarea rezultatelor procedurilor de achizișie publică inclusiv a
achizișiilor directe pe site-ul www.primariastei.ro;
47. Întocmirea notelor interne către Serviciul Economic pentru restituirea
garantiilor de participare către ofertanșii câștigători și necăștigători;
48. Stabilirea și organizarea ședinșelor Comisiei de Monitorizare A
Achizitiilor Publice;
49. Întocmirea și transmiterea invitașiilor către membrii Comisiei de
Monitorizare a Achizitiilor Publice;`
50. Participarea împreună cu membrii Comisiei de Monitorizare a
Achizișiilor Publice la ședintele pentru avizarea notelor justificative;
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51. Preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de
recepșie parșială și finală;
52. Întocmirea documentelor constatoare pentru fiecare procedură în baza
proceselor verbale parșiale sau finale primite de la structurile cu atribușii în
urmărirea executării contractelor;
53. Elaborează, în baza notelor justificative primite de la structurile care au
atribușii în urmărirea executării contractului, actele adiţionale la contractele de
achiziţie publică şi le înaintează spre semnare părţilor contractate;
54. Ia măsuri, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricărui factor interesat
pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de achiziţii publice;
55. Duce la îndeplinire sarcinile sau atribuţiile încredinţate de primarul
orașului;
56. Preluarea corespondenșei interne și externe repartizate ce vizează
domeniul de activitate;
57.Urmăreşte şi monitorizează organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
achizișii publice organizate de către institutiile subordonate;
58.În unele situaţii personalul din cadrul Compartimentului Achiziţii
Publice, va participa ca expert cooptat în comisiile de evaluare aferente

procedurilor de achizișii publice organizate de către institușiile aflate în
subordinea Consiliului Local;
59.Transmite instituţiilor subordonate Consiliului Local toate dispozișiile
și notificările emise de către Primarul orașului ștei în domeniul achizișiilor
publice.
Art.55.
În îndeplinirea atribușiilor sale Compartimentul Achizișii Publice emite
urmatoarele documente, aprobate de ordonatorul principal de credite:
1. Planul anual al achizișiilor;
2. Nota justificativă privind determinarea valorii estimate;
3. Nota justificativă de alegere a procedurii;
4. Nota justificativă privind stabilirea criteriilor de calificare și selecșie;
5. Nota justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire;
6. Fișa de date a achizișiei – în cazul procedurilor pentru care nu se publică un
anunș de participare pe site-ul www.e-licitatie.ro și în cazul procedurilor
încadrate
în Anexa 2B și derulate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale
Regulamentului intern aprobat în acest sens;
7. Fișa de date a achizișiei generată în format electronic de către SICAP/SEAP –
pentru procedurile reglementate de Legea 98/2016;
8. Referatul și dispozișia Primarului de numire a comisiei de evaluare a ofertelor;
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9. Propunerea de contract;
10.Invitașiile de participare pentru achizișiile directe care se publica pe site-ul
www.primariastei.ro;
11.Notificarea ANAP/UCEVAP (dacă este cazul) ;
12.Clarificările la documentașia de atribuire postată pe site-ul www.e-licitatie .ro
sau pentru achizișiile directe pe site-ul www.primariastei.ro sectiunea Serviciul
Economic;
13.Procesul verbal de deschidere a ofertelor;
14.Procesele verbale ale sedinșelor de evaluare a ofertelor;
15.Raspunsuri la solicitarile de clarificări/completări la documentele de eligibilitate
și ofertele (propunerile tehnice și financiare) depuse în cadrul procedurilor de
achizișie publică;
16.Raportul de atribuire;
17.Raportul intermediar al procedurii (atunci când este cazul) ;
18.Comunicările privind rezultatul procedurii;
19.Punctele de vedere în caz de contestașie;
20.Înștiinșări privind depunerea unei contestașii;
21.Măsuri de remediere(dacă este cazul);
22.Notificări privind adoptarea de masuri de remediere (dacă este cazul);
23.Contractul final;
24.Documentul constatator;
25.Raportul de anulare a aplicării procedurii (daca este cazul) ;
26.Comunicări privind anularea procedurii de atribuire (dacă este cazul);
27.Invitașii de participare la ședinșele Comisiei de Monitorizare a Achizitiilor
Publice;
28.Procesul verbal al ședinșei Comisiei de Monitorizare a Achizitiilor Publice
(pe care nu-l semnează);
29.Notificări ANAP;
30.Comunicări privind rezultatele procedurilor de achizișii publice inclusiv
achizișii directe pe site-ul www.primariastei.ro;
31.Formularele care urmează să fie depuse de către ofertanși in cadrul
procedurilor de atribuire.

COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
Art.56.
Obiectivul general:
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Realizarea şi gestionarea sistemului informatic al Primăriei orașului ștei şi
a altor instituţii subordonate Consiliului Local (la cerere), în scopul creşterii
calităţii serviciului administrativ în slujba cetăţeanului.
Art.57.
Obiectivele specfice:
- asigurarea funcţionalităţii echipamentelor electronice utilizate în cadrul
structurilor aparatului de specialitate al Primarului orașului ștei;
- asigurarea înnoirii periodice a echipamentelor IT, precum şi modernizarea
softurilor cu care operează diferitele structuri ale Orasului ștei, în vederea creşterii
performanţelor şi a operativităţii activităţii administraţiei publice în raport cu
beneficiarii serviciilor oferite de Primărie şi structurile subordonate Consiliului
Local;
- editarea, administrarea şi arhivarea bazei de date a Primăriei orașului
ștei, precum şi asigurarea securităţii acesteia.
Art. 58.
Atribuţii:
- elaborarea în colaborare cu conducerea institușiei, a listei aplicaţiilor şi a
priorităţilor în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziţionarea de la
terţi);
- coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editarea şi arhivarea
pe suport magnetic a documentelor din cadrul primăriei;
- administrarea bazelor de date din primărie;

- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în primărie referitor la bazele
de date;
- realizarea, implementarea, asigurarea de service pentru softurile din
Direcșie, serviciile și compartimentele Primăriei orașului ștei ;
- realizarea și asigurarea de service în colaborare cu firme private, a unor
softuri pentru instituţiile subordonate Consiliului Local (Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ștei),
- administrarea reţelei informatice a Primăriei orașului ștei şi a instituţiei
subordonate Consiliului Local cu sediul în clădirea primăriei;
- controlarea activităţii de menţinere a echipamentelor informatice în stare de
funcţionare;
- participarea în comisiile de licitaţii organizate pentru achiziţiile de
echipamente, software, consumabile şi servicii necesare realizării şi mentenanţei
sistemului informatic al Primăriei orașului ștei;
- participarea la recepţionarea echipamentelor, software-ului şi
consumabilelor achiziţionate şi contrasemnează procesele verbale de recepţie;
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- răspunde de realizarea activităţilor în conformitate cu Strategia Guvernului
privind informatizarea administraţiei publice aprobată prin H.G.R. nr. 1007/2001 şi
implementarea procedurilor privind Sistemul Electronic Naţional conform
prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările ulterioare;
- stabileşte configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele şi
drepturile de acces în reţea la nivel individual;
- stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare şi
utilizare a sistemului informatic;
- stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi
supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;
- administrează reţeaua informatică a Primăriei orașului ștei;
- răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
- realizează instalarea echipamentelor şi software-ului licenţiat pe serverele
şi staţiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terţilor producători şi furnizori
de echipamente şi software, din faza de testări şi până la punerea definitivă în
funcţiune;
- organizează şi ţine evidenţa sistemului informatic operând toate mişcările
referitoare la echipamente şi personalul utilizator al tehnicii de calcul;
- monitorizarea şi controlul sistematic al activităţii utilizatorilor;
- evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
- asigură respectarea prevederilor legale privind deţinerea de licenţe pentru
fiecare program de calculator ce rulează pe staţii individuale şi servere;
- stabileşte măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la o utilizare corectă a
sistemului informatic;
- stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare şi
utilizare a sistemului informatic;
- supraveghează toate modificările impuse a se efectua în cadrul şi pentru
extinderea reţelei;
- stabileşte configuratiile conturilor de utilizatori, parolele, directoarele şi
drepturile de acces în reţea la nivel individual;
- răspunde de instalarea şi integrarea echipamentelor în reţea;
- instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de
calcul şi controlează lunar modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în Primărie referitor la bazele
de date;
- administrează, întreţine serverul și conturile de e-mail in cadrul Primăriei
orașului ștei;
- administrează şi actualizează web site-ului Primariei, www.primariastei.ro
cu informaţii de interes public;
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- desfăşoară activităţi de studiu şi de documentare tehnică, în scopul
cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de
implementare a acestora în sistemul informatic local;
- administrează și actualizează pagina Primăriei ștei în paginile reșelei de
socializare.
SERVICIUL ARHITECTULUI ŞEF
Art. 59.
Serviciul Arhitectului Şef funcţionează în baza Legii nr. 50 din 29 iulie
1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
Ordinul MTCT nr. 839/2009 - privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 Legea nr. 350 din 6 iunie 2001privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul.
Art.60.
Serviciul Arhitectului Şef are următoarea structură, având în componenșă:
- Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Patrimoniu , Cadastru și
Protecșia mediului
- Compartimentul Administrativ
- Compartimentul Zone verzi
Art. 61.
Serviciul Arhitectului șef este subordonat direct viceprimarului. Arhitectul
șef răspunde de activitatea și reprezentarea institușiei pe care o conduce.
Îndeplinește atribușiile prevăzute în fișa postului precum și orice alte atribușii
legale din domeniul de competenșă încredinșate de viceprimar, pentru care are la
dispozișie personal și instrumente necesare.
Art. 62.
MISIUNEA
Serviciului Arhitectului Sef este asigurarea executării lucrărilor la construcţiile
din orașul ștei în conformitate cu reglementările legale privind amplasarea,
conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.
Art. 63.
Obiectivul general:
Dezvoltarea durabilă, armonioasă și spașial-echilibrată a orașului ștei.
Art. 64.
Obiectivele specifice:
- aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică la nivelul orașului;
- asigurarea respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism;
- reactualizarea bazei de date referitoare la construcţiile din oraș;
41

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

- îmbunatășirea imaginii urbane a clădirilor și creșterea calitășii
spașiilor publice.
Art. 65.
Arhitectul șef al orașului ștei conduce activitatea structurii specializate în
domeniul autorizării executării lucrărilor de construire în domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului din cadrul primariei îndeplineşte atribuţii stabilite
prin hotărârile consiliului local, dispoziţiile primarului şi prin actele normative în
vigoare.
Art. 66.
Atribuții:
- asigură, controlează și răspunde de implementarea instrumentelor
dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism şi
construire, regulamente de administrare a proprietăţii);
- asigură consultarea populașiei în elaborarea instrumentelor dezvoltării
urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism şi construire,
regulamente de administrare a proprietăţii) iniţiate de administraţia publică locală;
- urmărește şi evaluează permanent rezultatele din domeniul urbanismului
și amenajarii teritoriului (pe masură ce necesităţile şi resursele evoluează) şi
propune soluţii și acţiuni eficiente de corectare a acestora ţinând cont de realitatea
economică şi de dezvoltarea durabilă;
- asigură și răspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu
(autorizaţii de construire/desfiinţare, autorizaţii de luare in folosinșă;
- asigură și răspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din
domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desfiinţarii, operaţiuni
notariale / comasări/ parcelări / dezmembrari în vederea construirii, certificate,
adeverinșe);
- asigură și răspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate – din
domeniile de activitate – supuse spre analizare, dezbatere şi aprobare Consiliului
Local;
- reprezintă orașul în relaţia cu cetăţenii şi alţi factori interesaţi pe
problemele aflate în sfera sa de competenţă;
- propune emiterea dispoziţiilor Primarului în probleme specifice activităţii;
- asigură respectarea legalităţii şi a termenelor legale pentru soluţionarea
cererilor, adreselor, petișiilor care se află în domeniul său de competenţă;
- asigură informarea ierarhică prin rapoarte anuale sau solicitate specific,
pentru întreaga activitate a serviciului;
- formulează opinii – privind ridicarea calităţii activităţii de autorizare a
executării lucrărilor de construcșii și de amenajare a teritoriului;
- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru adoptarea de HCL în domeniul
specific de activitate;
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- elaborează teme-program pentru documentașiile de amenajare a
teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului interorașenesc);
- colaborează cu elaboratorii planului de amenajare a teritoriului nașional
prin furnizarea datelor necesare întocmirii documentașiilor cu caracter de sinteză
în condișiile în care activitatea de elaborare a planului are un caracter continuu;
- stabilește pe baza analizei multicriteriale disfuncșionalitășile majore la
nivel local în ceea ce privește: cadrul natural, potenșialul economic, populașia
și reșeaua de localităși, infrastructura (căi de comunicașie, alimentări cu apă,
canalizări, echipări energetice, telecomunicașii). Propune ierarhizarea acestor
disfuncșionalităși în vederea stabilirii prioritășilor în intervenșie.
- propune elaborarea de studii specifice sau reactualizarea celor existente în
vederea intocmirii fundamentate a dezvoltărilor sectoriale. Întocmește temeleprogram;
- asigură banca de date a amenajării teritoriului oraşului prin folosirea
programelor pe calculator specifice existente la nivel-nașional. șine la zi
evidenșele prin actualizarea continuă a datelor;
- întocmește liste cu siturile de valoare peisagistică, istorică, arheologică în
vederea introducerii în patrimoniu; semnalează cazurile ce necesită intervenșii de
urgenșă și stabilește măsurile de conservare;
-efectuează muncile (deplasari) în teren la amplasamentele pentru care se
solicită certificate de urbanism (în extravilan);
- întocmește lunar lista certificatelor de urbanism pentru extravilan și
completează certificatele in vederea emiterii;
- colaborează cu responsabilii în probleme specifice la nivelul localitășilor
judeșului;
- întocmește programe sectoriale de protecșia mediului (cu
preponderenșă pentru mediul natural). Asigură colaborarea cu Agentia de
Protecșie a Mediului și organizează acșiuni comune cu acestea;
- semnalează cazurile de contravenșii sau infracșiuni compartimentului de
control al disciplinei în vederea luării de măsuri;
- întocmește rapoarte de activitate (lunare, trimestriale, semestriale și
anuale);
- prezintă și susșine documentașiile specifice în comisia de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului Orăşenesc;
- colaborează cu organismele interesate în activitatea de Amenajare a
Teritoriului,
- întocmește și monitorizează planul anual al achizișiilor publice;
- întocmește și urmărește lista anuală a investișiilor;
- întocmește certificate de nomenclatură stradală;
- alte atribuţii prevăzute de lege.
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COMPARTIMENTUL URBANISM , AMENAJAREA TERITORIULUI,
PATRIMONIU, CADASTRU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Art. 67.
Artibuții:
- elaborează teme program pentru documentatiile de urbanism (planuri
urbanistice);
- coordonează proiectanșii elaboratori de documentașii de urbanism în
vederea asigurării unor proiecte de calitate; omogene din punct de vedere al
exprimării grafice și al conșinutului (introducerea condișiilor emitenșilor de
avize și acorduri);
- asigură reactualizarea P.U.G.-urilor și a elaborării regulamentelor locale in
conditiile stabilite de Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 (**republicată**)
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și Ordinul MLPAT nr. 91
din 25 octombrie 1991pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi
a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991
- organizează informarea și consultarea populașiei în modalitășile
specifice prin actele normative;
- asigură avizarea documentașiilor de urbanism și a regulamentelor locale
de urbanism la MDRAP;

- efectuează deplasări în teren la amplasamentele pentru care se solicită
certificate de urbanism. Întocmește referate de constatare în vederea întocmirii
certificatelor de urbanism;
- întocmeș te certificatele de urbanism pentru intravilan:
o certificând regimurile: tehnic, economic ș i juridic în conformitate cu
prevederile din P.U.G;
o solicită: avize, acorduri, studii, piese scrise ș i piese desenate la nivel
de proiect de autorizaș ie de construire etc, în vederea obș inerii
autorizaș iei de construire;
- întocmeș te lunar lista certificatelor de urbanism (intravilan);
- organizează după program aprobat de primar activitatea de relatii cu
publicul:
o îndrumarea ș i informarea proiectanș ilor, cetăș enilor ș i a tuturor
celor interesaș i în obș inerea unui certificat de urbanism;
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o punerea la dispozișia solicitanșilor contra cost conform tarifelor
aprobate de C.L., de copii xerox după planul din documentașiile din
arhivă;
o verificarea prealabilă a documentelor – verificarea formală;
- organizarea preavizărilor documentaș iilor de urbanism la oraş;
- organizarea arhivării eficiente a documentaș iilor de urbanism;
- completarea ș i ș inerea evidenș elor la zi în registrele de activitate
specifice;
- colaborează cu Agenș ia de Protecș ie a Mediului în probleme legate de
protecș ia mediului socio-economic ș i a mediului construit (pentru Construcș iile
supuse autorizării);
- efectuează inventarierea construcș iilor purtătoare de valoare (arhitecturală,
istorică, arheologică);
- promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivelul localităș ii în special
prin modul de utilizare a terenurilor;
- organizarea programelor de cunoș tinș e practice ș i minimale a persoanelor
cu responsabilităș i în domeniul urbanismului din cadrul primăriei;
- colaborarea cu organismele judeș ene interesate în activitatea de urbanism;
- întocmeș te referate pentru lucrările de urbanism prezentate în Comisia
Locală şi Judeţeană de Urbanism ș i Amenajarea Teritoriului;
- întocmeș te referate prin care semnalează cazurile de contravenș ii sau
infracș iuni compartimentului de Controlul Disciplinei în vederea intervenș iei;
- întocmeș te referate ș i răspunsuri la scrisorile cetaș enilor în probleme
specifice (sesizări, reclamaș ii);
- întocmeș te rapoarte ( lunare, trimestriale, semestriale ș i anuale) de
activitate;

- propune prin certificatul de urbanism elaborarea de planuri urbanistice de
detalii pentru obiective sau obiecte de construcș ie;
- colaborează cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalităș ii.
CONTROLUL RESPECTĂRII DISCIPLINEI ÎN AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM ȘI CONSTRUIRE
- organizează ș i asigură activitatea de control privind respectarea disciplinei
în Amenajarea teritoriului, urbanism ș i construire/desfiinș are;
- efectuează controale organizate după program aprobat de primar în
intravilan,
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- răspunde la sediul primăriei la controlul efectuat de autorităti privind în
principal:
o verificarea modului de organizare ș i de exercitare a controalelor
proprii;
o verificarea respectării regulamentului local de urbanism ș i a planului
urbanistic general aferent, a celorlalte documentaș ii de U+AT;
o verificarea modului de emitere a actelor de autorizare în formă ș i
conș inut ( CU+AC);
o verificarea ș inerii evidenș elor actelor de autoritate ș i al asigurării
caracterului public al acestora;
o verificarea respectării legalităș ii ș i a prevederilor de drept urban;
o verificarea respectării legislaș iei privind protecș ia mediului (
natural, construit, social ș i economic);
o efectuează controale prin sondaj – în intravilan;
o efectuează controale în intravilanul localităș ii de câte ori este
necesar, ca urmare a sesizărilor ș i reclamaș iilor primite la primărie
de la: persoane fizice, persoane juridice-inclusiv primar;
o efectuează controale de intravilan ș i extravilan la lucrările autorizate
de C.L;
o efectuează controale în extravilan în vederea asigurării respectării
protecș iei mediului natural în cele trei componente majore ( sol, apă,
aer);
o întocmeș te referate în urma controalelor efectuate;
o întocmeș te rapoarte periodice cu amenzile propuse spre aplicare ș i
aplicate;
o încheie procese-verbale de constatare a contravenș iilor,
menș ionează limitele amenzii, inaintează persoanei îndreptăș ite
conform legii să
aplice amenda ș i să stabilească data până când se vor realiza măsurile
stabilite;
o urmareș te îndeplinirea realizării măsurilor stabilite în termen. În caz
de neexecutare se va sesiza instanta de judecată de care aparș ine;
- colaboreaza cu Inspectia de Stat în Construcș ii, Lucrări Publice, Urbanism
ș i Amenajarea Teritoriului (în cond. Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996
(**republicată**);
- colaborează cu organele de poliș ie (în condiș iile art. 24 alin. din Legea
nr.50/1991 (**republicată**);
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- colaborează cu Agenș ia Judeș eană de Protecș ia Mediului prin întocmirea
de programe ș i activităș i în comun;
- colaborează cu aparatul de specialitate al primăriilor, cu responsabilităș i în
controlul disciplinei;
- întocmeș te referate de activitate – sintetice – pentru întreaga activitate
desfaș urată (lunar, trimestrial, semestrial ș i anual);
- colaborează cu compartimentul juridic al Primăriei oraşului Ştei în vederea
respectării legalităș ii;
- asigură respectarea legalităș ii prin prevenirea situaș iilor conflictuale ce ar
putea să se creeze între cetăș eni sau cetăș eni ș i administraș ie.
- aplicarea ș i executarea legilor, studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte
de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, unele activităș i de
conducere, precum ș i alte activităș i care necesită pregătire de specialitate;
- îndrumarea, coordonarea, verificarea ș i raportarea activităș ii întregului
serviciu;
- răspunde de proiecte;
- găsirea de noi surse de venit pentru bugetul local.
ARHITECTURA ȘI AUTORIZAREA CONSTRUIRII
- asigură promovarea producș iei de arhitectură în localitate în condiș iile de
funcș ionalitate ș i estetică;
- laborează elemente de temă pentru toate lucrările promovate (exclusiv
locuinș ele) ș i pentru toate lucrările ce intră în competenș a de aprobare a
Guvernului;
- fectuează deplasări în teren în urma cărora întocmeș te referate privitor la
contextul urban constatat ș i concordanș a cu prevederile certificatului de
urbanism;
- verificarea respectării cerinș elor formulate în certificatul de urbanism privind:
avize, acorduri, studii solicitate ș i a introducerii în proiectul de autorizare ( P.A.C)

ș i proiectul de organizare a executiei (P.O.E) a condiș iilor formulate de
emitenș ii de avize ș i acorduri;
- verificarea respectării prevederilor din normele tehnice de proiectare ș i
execuș ie a construcș iilor ș i instalaș iilor ș i a legislatiei cu caracter general;
- întocmeș te referate pentru obiectele de construcș ie ce urmează a se realiza în
localităș ile urbane pentru care potrivit legii este necesar avizul C.J.Bihor. ca
organism teritorial interesat;
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- completează formularele pentru autorizașii de construire, vizează spre
neschimbare piesele scrise și piesele desenate;
- întocmeste lista cu autorizatiile de construire/desfiintare ;
- propune “durata executării lucrărilor” în funcșie de interesul public și de
gradul de complexitate a lucrărilor;
- completează la zi “registrul autorizașiilor de construire-desfiinșare”;
- asigură afișarea listei cu autorizașiile aprobate;
- asigură respectarea legalitășii în privinșa dreptului de semnătură, calitășii de
verificator atestat, conșinutul studiilor solicitate:verifică legalitatea titlului
solicitantului asupra terenului și/sau construcșiilor care conferă dreptul de
construire/desfiinșare;
- asigură prelungirea autorizașiilor în conditiile legii;
- organizează urmărirea execușiei la lucrările autorizate (de la începerea
lucrărilor-trasare și până la recepșie pe tot parcursul execușiei);șine evidenșa
controalelor pe faze determinante, în constatările și măsurile luate într-un
“registru de evidenșă a existenșei lucrărilor autorizate” ;
- participă la începerea lucrărilor autorizate la amplasament în urma
inștiinșării primite cu cel pușin 5 zile înainte, de la titularul autorizașiei;
- asigura expedișia autorizașiilor la autoritășile interesate și la titulari;
- organizează activitășile aferente regularizării taxelor de autorizare în
colaborare – dupa caz - cu organele financiare; trimite inștiinșări titularilor de
autorizașie; verifică și stabilește sumele reactualizate datorate; șine evidenșa
în “registrul cu regularizare taxe” a sumelor vărsate la buget;
- asigură la nivelul autorizării/desfiinșării – prevenirea încălcării legislașiei în
vederea reducerii situașiilor litigioase;
- semnalează compartimentului de disciplină cazurile ce constituie contravenșii
sau infracșiuni în condișiile stabilite de Legea nr.50/1991 (**republicată**);
- colaborează cu ISCLPUAT în privinșa aplicării normelor tehnice de
proiectare si execușie.

PATRIMONIU, CADASTRU
Art. 68.
Este structura funcșională subordonată Arhitectului șef cu atribușii în
domeniul administrării şi gestionării patrimoniului ,terenuri, locuinșe și spașii
cu altă destinașie, precum și al întocmirii documentaţiilor cadastrale.
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Art. 69.
Obiectivul general:
Este de efectuare a puneri în posesie, măsurători de specialitate, aplicarea
legilor fondului funciar, întocmire documentașii cadastrale și de specialitate.
Art. 70.
Obiectivele specifice:
- întocmirea documentașiilor cadatrale pentru întabularea terenurilor
orașului ștei;
- întocmire relevee și documentașii cadastrale pentru locuinșe fond de
stat și întabularea lor pe orașul ștei;
- identificarea proprietășilor afectate de proiectele Primăriei orașului ștei,
avizarea coridoarelor de expropiere și întabularea pe orașul ștei conform Legii
255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes local;
- punerea în posesie în baza Legii 10/2001;
- trasarea în teren a proprietășilor și proiectelor orașului ștei cu ajutorul
aparatului.
Art. 71.
Atribuții:
- deplasarea în teren pentru măsurători cadastrale, pentru identificarea
suprafeșelor de teren, precum și a vecinătășilor acestora (măsuratorile să fie
executate precis, cu aparatul);
- realizarea operașiei de punere în posesie, având grijă să fie respectate
reglemantările legale în domeniu, întocmirea procesului verbal de punere în
posesie, după ce, în prealabil a fost efectuată operașia de punere în posesie, cu
ajutorul aparatului;
- transpunerea, pe hărșile existente și în format digital sau pe suport
magnetic, a măsurătorilor efectuate în teren;
- participarea, împreună cu reprezentanșii altor compartimente, servicii din
cadrul institușiei, la identificarea și inventarierea suprafeșelor de teren privind
domeniul public și privat din administrarea institușiei;
- la cererea conducerii, identifică și delimitează, atât pe plan cadastral cât
și în teren, a suprafeșelor de teren solicitate de aceasta cu ajutorul aparatului;
- primește sesizările și solicitările cetășenilor, le solușionează și
răspunde, conform prevederilor legale în domeniu;
- anunșă șeful ierarhic sau coordonatorul comisiei despre orice
neconcordanșă care apare între actele prezentate și cele existente;
- participă la verificări, sesizări, reclamașii, proiecte de interes public,
împreună cu alte compartimente din cadrul direcșiei;
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- aplică hotărârile Consiliului Local, în ceea ce privește realizarea
activitășilor serviciului și legislașia în domeniu;
- prezintă, în copie xerox, actele disponibile solicitate de către Comisia de
aplicare a Legii 10/2001 în vederea soluţionării cererilor de retrocedare a
imobilelor revendicate;
- întocmeşte procesul verbal de punere în posesie pentru imobilele
retrocedate în temeiul Legilor 18/1991, 1/2000, 247/2005, 165/2013cu modificările
și completările ulterioare;
- pune la dispoziţia Compartimentului Juridic, în copii xerox, toate
documentele solicitate pe bază de notă internă aprobată de conducere, necesare
prelucrării cauzelor aflate pe rol;
- soluţionează în termen legal corespondenţa primită;
- răspunde de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni, dispuse
de conducerea Primăriei orașului ștei;
- răspunde de informarea corectă şi la timp a şefilor ierarhici cu probleme de
patrimoniu;
- șine evidenţa dosarelor de evaluare întocmite în vederea stabilirii ofertelor
de despăgubirii pentru solicitanţi în temeiul Legilor fondului funciar.
- se preocupă de completarea dosarelor cu documentele necesare pentru
notarea construcţiilor în proprietatea Statului Român, sau domeniul public sau
privat al orașului ștei în colile CF;
- se preocupă de notarea în cartea funciară a investiţiilor date în folosinţă,
proprietatea publică sau privată a orașului ștei din domeniul învăţământului,
sănătate, cultură etc.
- completează la zi Registrul agricol , atât în format electronic cât și pe
registre ;
- furnizează periodic (lunar, trimestrial şi anual) datele statistice solicitate de
Direcţia Judeţeană de Statistică, Administrașia Publică a Finanţelor Publice Bihor;
- verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de către
contribibuabili, în Registrul agricol;
- eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol;
- înregistrarea în Registrul agricol al terenurilor vândute, donate şi
schimburile de teren dovedite prin acte încheiate în formă autentică;
- evidenţierea titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr.18/1991;
- verificarea suprafeţelor de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi
anexele de fond funciar, pe autor şi moştenitor şi operarea oricăror modificări de
proprietar;
- înregistrarea titlurilor de proprietate în programul de culegere de date
Primare;
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- pune la dispozișia Comparimentului Juridic documente necesarepentru
acţiuni de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;
- evidenţierea terenurilor agricole exploatate individual şi înregistrarea
modificărilor pe proprietari care intervin în timpul anului;
- verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special
conform prevederilor Legii nr.16/1994, art.6;
- rezolvarea cererilor, sesizărilor depuse de cetăţeni și tot ce șine de
aplicarea legilor fondului funciar în vigoare;
- rezolvarea cererilor privind vânzarea terenurilor din extravilan conform
Legii 17/2014 întocmirea documentașiei și depunerea lor la Direcșia Agricolă
respectiv notarul public.

COMPARIMENTUL ADMINISTRATIV
Art.72.
Compartimentul Administrativ este în subordinea viceprimarului și are în
componenșă 4 persoane:
- 2 șoferi din care unul angajat în baza OUG115/2011, punctul 5 din anexa
la OUG 63/2010;
- 1 muncitor întreșinere;
- 1muncitor îngrijitor – femeie de serviciu.
Art.73.
Obiectivul general:
Creşterea calităţii actului administrativ la nivelul orașului ștei în scopul
desfăşurării în bune condiţii a activităţii în toate compartimentele instituţiei.
Art.74.
Obiectivele specifice:
- asigurarea în permanenţă şi la un înalt nivel de calitate a condiţiilor de
curăţenie şi igienă în clădirea administrativă a Primăriei, respectiv în spaţiile
utilizate în relaţiile cu publicul, magazii, precum şi la sediul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ștei.

- asigurarea serviciului de întreţinere şi efectuare reparaţii curente în
locașiile menţionate, precum şi asigurarea tuturor utilităţilor pentru buna
funcţionare a structurilor aparatului de specialitate a primarului.
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- asigurarea mobilităţii personalului din structurile aparatului de specialitate
a primarului, prin gestionarea parcului auto al instituţiei şi coordonarea activităţii
şoferilor angajaţi
- asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat,
respectiv luarea de măsuri la nivel local în vederea prevenirii şi evitării riscurilor
unor catastrofe în caz de situaţii de urgenţă.
Art. 75.
Atribuții șoferi :
- răspund de menșinerea în stare tehnică bună a autoturismelor și
microbuzului din dotare;
- răspund de conducerea în stare de siguranta a autoturismului;
- răspund de inventarul din dotarea autoturismului;
- respectă prevederile OUG 192/ 2002 , cu completările și modificările
ulterioare, privind circulașia pe drumurile publice ;
- asigură deplasarea conducerii institușiei și a salariașilor în interes de
serviciu, în localitate precum și în alte localităși;
- asigură transportul cu microbuzul din dotare a elevilor și însoșitorilor
acestora din unitășile școlare la competișiile sportive, olimpiade școlare și
orice fel de manifestări cultural, sportive și educative din alte localităși;
- asigură transportul de materiale, în vederea aprovizionării cu materiale a
institușiei;
-corelează zilnic foile de parcurs cu consumul de combustibil, conform
normativelor;
- respectă instrucșiunile și prevederile legale referitoare la securitatea și
sănătatea în munca , Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de
organizare și funcșionare;
- îndeplinesc și alte sarcini trasate de conducerea Primariei.
Art. 76.
Atribuții muncitor îngrijitor:
- răspunde de efectuarea și întreșinerea curășeniei din incinta Primăriei
orașului ștei: holuri, scări, birouri, grupuri sanitare, zilnic și ori de câte ori este
necesar;
- se preocupă în permanenșă de realizarea și menșinerea unui mediu
ambiant plăcut în sediul Primariei și în fașa institușiei;
- asigură și se îngrijește de aspectul estetic al Sălii de ședinșe;
- răspunde de întreșinerea și dotarea cu plante ornamentale a sediului
Primariei;
- verifică zilnic și ia masurile necesare pentru eliminarea pericolelor ce se
pot ivi prin lăsarea ferestrelor deschise în birouri, aparate electrice în priză, etc;
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- asigură întreșinerea și curășenia obiectelor de mobilier din birourile și
camerele de oaspeși din Primăria orașului ștei;
- asigură și se preocupă de aprovizionarea cu material și produse de igienă
și curășenie, precum și cu întereșinerea și spălarea materialelor textile din
inventarul Primăriei orașului ștei;
- respectă instrucșiunile și prevederile legale referitoare la securitatea si
sănătatea în muncă , Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de
organizare și funcșionare;
- îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea Primăriei.
Art. 77.
Atribuţii şi responsabilităţi muncitor întreținere:
- asigură funcţionarea şi supraveghează instalaţia de încălzire (centrala
proprie) pe timpul iernii după un program stabilit de conducerea primăriei;
- întocmește zilnic la încheierea programului proces verbal în care specifică
orele de funcșionare a centralei, consumul în m.c. ;
- efectuează operașia de golire a instalașiei de încălzire – la încheierea
perioadei reci, încarcarea acesteia și verificarea instalașiilor termice (calorifere,
conducte, robinete etc) înainte de punerea în funcșiune –pentru perioada de iarna.
- verifică și asigură în permanenșă funcșionarea instalașiilor electrice de
joasa tensiune (becuri, prize, întrerupătoare) prin repararea acestora sau solicitarea
de materiale pentru înlocuirea acestora de la conducerea primăriei;
- verifică și asigură în permanenșă funcșionarea instalașiilor sanitare,
(chiuvete, w.c.-uri, pisoare, robinete de alimentare) prin repararea acestora sau
solicitarea de materiale pentru înlocuirea acestora;
- efectuează lucrări de reparaţii interioare în clădirea Primărie: reparașii
curente la usi, ferestre, mobilier de birou, scaune, mese, cuiere, etc.
- solicită din timp conducerii achiziţionarea de materiale de întreșinere și
reparașii precum și a uneltelor și sculelor necesare, urmărind buna funcșionare
și păstrare a acestora;
- participă la instruirile periodice și respectă normele cu privire la paza și
stingerea incendiilor și a normelor privind protecșia muncii;
- îndeplinește atribușii de curier;
- îndeplinește și alte sarcini delegate de șefii ierarhici superiori.

COMPARTIMENTUL ZONE VERZI
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Art. 78.
Compartimentul zone verzi din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului ștei este copus din 20 de persoane, un șef formașie
muncitori și 19 muncitori calificași.
Art.79.
Compartimentul zone verzi este in subordinea Serviciului Arhitectului șef
sub coordonarea viceprimarului.
Protecșia, conservarea și dezvoltarea spașiilor verzi este parte integrantă din
activitășile generale de dezvoltare durabilă a orașului ștei, asigurând integrarea
cerinșelor de conservare a naturii și a diversitășii biologice, implementarea la
nivel local a obiectivelor Strategiei Nașionale și ale Planului Nașional de
acșiune pentru conservarea diversitășii biologice și utilizarea durabilă a
componentelor acesteia, precum și a obiectivelor convenșiilor, acordurilor și
programelor internașionale ce privesc îngrijirea biotopurilor, spașiilor verzi și a
monumentelor naturii.
Apărarea și îmbunătășirea calitășii mediului înconjurător, menșinerea
echilibrului ecologic, prin protecșia, conservarea și dezvoltarea spașiilor verzi
și a
cadrului natural din orașul ștei, trebuie să constituie o preocupare permanentă a
administrașiei publice locale, agenșilor economici și cetășeni.
Prezentul document reglementează administrarea spaţiilor verzi, obiectiv de
interes public, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate
a populaţiei.
Art. 80.
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificatie:
a) spaţiu verde – zona verde în cadrul orașului, sunt acele suprafeţe cu
vegetaţie lemnoasă, arborescentă, floricolă sau erbacee de provenienţă naturală,
seminaturală sau realizată în urma unor investiţii;
b) parc – spaţiul verde, cu suprafașa de minimum un hectar, format dintr-un
cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipari destinate
activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;
c) scuar – spaţiul verde, cu suprafașa mai mică de un hectar, amplasat în
cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor
economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement
pentru copii şi tineret sau în alte locatii;
d) aliniament plantat – plantaţiile pe spaţiul verde cu rol estetic de protecţie,
de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, amplasate în lungul căilor de
circulaţie sau al cursurilor de apă.
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e) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement conceput
sau destinat pentru a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv greutatea
sau forșa fizică a fiinșei umane şi destinat folosirii pe un spatiu colectiv de joacă
temporar sau permanent;
f) teren (spațiu) de joacă – perimetru delimitat şi amenajat în scopul
agrementului în care este instalat cel pușin un echipament pentru spaţiile de joacă;
Art. 81.
Prin noţiunea de spaţiu verde, conform prezentului regulament, sunt definite
următoarele categorii de suprafeșe de teren aflate în proprietate publică sau
privată:
a. Parcurile publice;
b. Grădinile publice;
c. Scuarurile;
d. Aliniamentele de arbori de pe străzi și șosele;
e. Suprafeţele înierbate din zona adiacentă zonelor de circulaţie;
f. Terenurile din cuprinsul ansamblurilor de locuinșe;
g. Locurile de joacă special amenajate pentru copii;
h. Terenurile din jurul terenurilor de sport/sălilor de sport;
i. Terenurile din incinta agenţilor economici, instituţiilor publice, de învăţământ şi
cercetare, muzeelor, spitalelor şi sanatoriilor;
j. Cimitire;
k. Pãdurile periurbane, altele decât cele care aparșin fondului forestier;
l. Grădinile și curșile în proprietate privatã a cetășenilor de pe raza orașului
ștei;
m. Malurile râurilor și pâraielor, precum și zonele dintre acestea și drumurile
publice (trotuare).
ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR
VERZI DIN ORAȘUL ȘTEI
Art. 82.
(1) Primăria orașului ștei acșionează în vederea asigurării integrităţii
elementelor cadrului natural, indiferent de deţinători, de conservarea, protejarea și
dezvoltarea spașiilor verzi.
(2) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spatii verzi se poate face
în baza Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism al orașului
ștei.
(3) Ocuparea definitivă a unor terenuri amenajate ca spaţii verzi sau
prevăzute ca suprafeţe ce urmează a fi amenajate ca spaţii verzi, conform
planurilor urbanistice, se face pe bază de schimb. Terenurile preluate trebuie să fie
apte pentru a fi împădurite și echivalente ca suprafașă și bonitate
55

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

SPAŢIILE VERZI PROPRIETATE PUBLICĂ
Art.83.
Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică a orașului ștei se face de
către Primăria orașului ștei prin serviciile de specialitate. Administrarea acestora
presupune:
a. Menţinerea integritășii spașiilor verzi și a cadrului natural.
b. Creșterea ponderii spaţiilor verzi.
c. Paza și protecșia spașiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii bolilor si
dăunătorilor, distrugerilor și degradărilor.
d. vegetaţia forestieră din parcurile situate în intravilanul orașului ștei se va
putea tăia numai când se constată fenomenul de uscare.
e. Modul de administrare a spaţiilor verzi şi a mobilierului urban aferent
proprietãţii publice se stabileşte de cãtre serviciile specializate ale Primăriei
orașului ștei.
f. Gospodărirea spaţiilor verzi proprietate publicã se realizeazã în conformitate cu
obiectivele ecologice şi social-economice.
g. Măsurile necesare pentru realizarea lor se face în conformitate cu Planul
Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism al orașului ștei.
SPAȚIILE VERZI PROPRIETATE PRIVATĂ
Art.84.
(1) Administrarea spașiilor verzi proprietate privată se face de către
proprietari sau împuternicișii acestora, individual sau în asociașii.
(2) Proprietarii și deșinătorii legali de terenuri sunt obligași să întreșină
și să extindă perdelele și aliniamentele de protecșie, spașiile verzi, parcurile,
gardurile vii, pentru îmbunătășirea capacitășii de regenerare a atmosferei,
protecșia fonică și eoliană.
(3) Organele abilitate a constata şi aproba tăierea arborilor de pe terenurile
amenajate ca spaţii verzi publice sau private, pot constitui comisii de avizare,
atunci când luarea unei decizii este îngreunată de motive bine justficate.
(4) Tăierea nucilor se poate realiza în următoarele cazuri:
• distrugerea sau degradarea nucilor;
• nuci care au 1/3 din coroana uscată;
• nuci aflaţi pe suprafeţe la care s-a autorizat construirea de obiective şi a căror
tăiere nu se poate evita;
• nuci dezrădăcinaţi din cauze naturale.
56

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

(5) Autorizarea de tăiere a arborilor de nuc se eliberează dacă proprietarul
sau cei care deţin în administrare directă sau în folosinţă se obligă să planteze pe
cheltuiala proprie, pe terenul deţinut sau repartizat de organele locale, trei nuci
pentru fiecare nuc ce urmează a fi tăiat.
(6) Tăierea unui arbore implică obligatoriu plantarea altor trei arbori,
indiferent de specie.
ÎNTREȚINEREA ZONELOR VERZI
Art. 85.
Întreșinerea zonelor verzi presupune următoarele lucrări:
a. lucrările de deratizare, dezinsecţie a domeniului public, etapa de
primăvară şi toamnă precum şi alte activităţi de prevenire a poluării se vor
desfăşura sub îndrumarea serviciilor de specialitate din Primărie şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
b. lucrări de întreţinere şi conservare a spaţiilor verzi prin: cosiri manuale şi
mecanice, adunarea resturilor vegetale şi încărcarea în mijloace de transport,
fertilizări cu îngrăşăminte chimice şi organice, supraînsămânţări, lucrări de irigare
şi udare manuală.
c. lucrări de tăiere şi formare a coroanelor la arbori şi arbuşti prin tăiere
mecanică sau manuală cu respectarea cerinţelor horticole, legare, palisare.
d. lucrări de tăiere arbori situaţi pe domeniu public, după obţinere avize şi
marcarea lor.
e. lucrări de plantat arbori şi arbuşti ornamentali din specii valoroase
respectând cerinţe fitotehnice şi silotehnice respective: săpat gropi, mocirlit, tăieri
de formare a rădăcinilor şi tulpinilor, udat.
f. lucrări de săpat peluze în vederea înfiinţării de noi culturi floricole.
g. lucrări de irigare şi udări normale a florilor şi spaţiilor verzi.
h. lucrări de fertilizare şi igienizare.
i. tăieri de formare a gardurilor vii situate pe suprafeţe administrate.
j. programe de întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi.
k. în aceleaşi condiţii vor fi întreţinute şi locurile de joacă pentru copii,
respectiv va fi întreţinută zona verde.
Art.86.
(1) Se consideră spașii verzi suprafeșele cu iarbă, flori, pomi și gard viu,
atât din zone amenajate pentru recreere, cât și aliniamente de pe marginea
drumurilor de acces a căror întreșinere se face atât de aministrașia locală, cât și
de către cetășeni.
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(2) În orașul ștei, spașiile verzi care fac obiectul prezentului regulament,
au locașiile următoare:
- orașul ștei: suprafeșele cu iarbă, flori, pomi și gard viu, atât din zone
amenajate pentru recreere, cât și locuri de joacă pentru copii din oraș,
aliniamentele de pe marginea drumurilor de acces.
(3) Prin prezentul regulament se stabilește obligativitatea întreșinerii
spașiilor verzi de pe domeniul public din jurul proprietășilor, atât de
administrașia locală, proprietarii privași, agenșii economici.
Art. 87.
Constituie contravenșii la normele privind măsurile de protecșie a
spașiilor verzi din orașul ștei următoarele fapte:
a. aruncarea sau depozitarea de deșeuri menajere și stradale pe terenurile
amenajate ca spașii verzi/locurile de joacă pentru copii.
b. organizarea de antrenamente sportive, demonstraţii sau competiţii automoto în perimetrul zonelor de odihnă şi agrement.
c. recoltarea de către persoane neautorizate, a florilor sau altor părși de
plante din parcurile publice, din amenajamente peisagistice şi alte categorii de
terenuri menţionate la alin. 2.
d. tăierea arborilor sau arbuștilor fără autorizașie, tăierea sau ruperea
crengilor acestora sau distrugerea scoarșei trunchiului acestora de pe domeniul
public și privat al orașului ștei.
e. distrugerea prin orice mijloace sau degradarea, scoaterea din rădăcini, fără
drept, de arbori, puieţi ori lăstari.
f. distrugerea sau degradarea mobilierului urban aferent spaţiilor verzi,
respectiv deteriorarea bancilor, a amenajărilor de joacă pentru copii și a obiectelor
ornamentale depuse în locurile publice, precum și mutarea acestora de către
persoane neautorizate.
g. deteriorarea, dizlocarea sau distrugerea marcajelor şi a panourilor de
informare-avertizare.
h. circulaţia cu biciclete, motociclete sau alte vehicule în parcuri şi locuri de
joacă.
i. trecerea peste rondouri de flori, peluze, gazon, în afara aleilor amenajate în
acest scop.
j. păşunatul animalelor în parcuri, spaţii verzi, malurile râului și pe străzile
orașului ștei.
k. accesul liber a animalelor de orice tip în parcuri, locuri de joacă sau alte
locuri oprite accesului acestora.
l. cosirea, fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice.
m. cultivarea zonelor verzi se face cu iarba (gazon) sau flori-zone care vor fi
întreșinute de proprietarii din zona respectivă.
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n. distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, flori, arbuşti sau arbori

o. fixarea pe arbori de pe străzi a anunţurilor de orice fel, a reclamelor
firmelor sau plăcușelor indicatoare.
p. circulașia sau staţionarea vehiculelor pe suprafeșe care intră în categoria
spaţiilor verzi.
q. toaletarea arborilor amplasaţi pe domeniul public, de către persoane
neautorizate în acest sens
Art.88.
Constituie contravenșii la normele privind măsurile de conservare a
biodiversitătii de pe raza orașului ștei, următoarele fapte:
a. culegerea, comercializarea speciilor de orice origine declarate monumente
ale naturii, cu exceptia cazurilor autorizate de autorităţile competente.
b. desfãşurarea în perimetrul ariilor protejate a oricăror activităţi fără
autorizaţie din partea autorităţilor competente, potrivit dispoziţiilor legale.
c. nerespectarea de către proprietarii sau administratorii legali, indiferent de
destinaţia terenurilor şi de deţinãtor, a dispoziţiilor în vigoare şi a măsurilor
speciale stabilite de autorităţile competente, pentru protecţia şi conservarea unor
zone de habitat natural şi a diversitãţii biologice, în special pentru protecţia
speciilor ce constituie monumente ale naturii sau sunt ameninţate cu dispariţia.
Art. 89.
Constituie contravenţie la normele privind mãsurile de utilizare durabilă a
spaţiilor verzi de pe raza orașului ștei, următoarele fapte:
a. neluarea de către administratorii legali, persoane fizice sau juridice, a
măsurilor de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi.
b. nerespectarea dispoziţiilor stabilite privind organizarea de şantier la
lucrările de construcţii montaj şi care afectează spaţiile verzi adiacente.
c. nerespectarea avizelor emise de serviciile publice ale Primariei orașului
ștei, de către proiectanţi, privind traseul lucrărilor subterane, la sol şi aeriene în
zona străzilor şi spaţiilor verzi.
d. societăţile comerciale, instituţiile publice şi cetăţenii sunt obligaţi să ia
măsuri pentru protecţia şi îngrijirea spaţiilor verzi din jurul incintelor lor.
e. folosirea temporară a unor terenuri din categoria spașiilor verzi pentru
intervenșii cu caracter urgent privind remedierea unor deranjamente sau avarii la
reșelele tehnico-edilitare se aprobă de catre Primaria orașului ștei. Durata
intervenșiilor cu caracter urgent nu trebuie să depășească 48 de ore, cu
obligativitatea aducerii zonei verzi la starea inișială în termen de 3 zile de la
încheierea procesului-verbal de recepșie a lucrărilor.

59

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

PARCURILE ȘI SPAȚIILE DE JOACĂ
Art. 90.
Parcurile și spașiile de joacă fac parte din spașiile verzi ale orașului ștei.
Pentru păstrarea, îngrijirea și buna utilizare a acestora se instituie următoarele
reguli:
Obligașiile administratorului domeniului public:
a. să menșină curășenia parcului și starea de folosinșă a mobilierului de
pe domeniul public.
b. să efectueze lucrările de întreșinere și reparașii curente și capitale ori
de câte ori este necesar pentru siguranșa celor care utilizează mobilierul urban și
elementele de joacă.
c. să întocmească și să actualizeze inventarul mobilierului dispus în parc și
să-l predea agenșilor de pază.
d. să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecșiunile sesizate la
instalașiile de joacă pentru copii
e. să asigure panouri cu informașii către cetășeni cu privire la utilizarea
parcului și a instalașiilor aferente.
Art. 91.
Obligațiile cetățenilor:
a.să respecte programul de funcșionare și utilizare a parcului și a
echipamentelor de joacă.
b. Să respecte limita de vârstă și greutate inscripșionată pe echipamente
până la care acestea pot fi folosite.
c. accesul si utilizarea echipamentelor de către copii cu vârsta sub 7 ani se va
face doar cu însoșitor adult, în caz contrar, vinovași de eventualele accidente sunt
părinșii sau tutorii legali.
d. să nu folosească instalașiile defecte.
e. să nu consume mâncare și /sau bauturi alcoolice sau substante
halucinogene în perimetrul parcului.
f. să nu arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, resturi de
șigări.
g. să nu pătrundă în parc sau în perimetrul de joacă cu animale de orice rasă,
talie.
h. să nu aprindă focul în parc sau în perimetrul de joacă sau să folosească
surse deschise pentru iluminat-torșe.
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i. să nu vandalizeze mobilierul și instalașiile din parc prin rupere, zgâriere,
vopsire, murdărire cu orice substanșe sau distrugere.
j. să nu circule prin parc cu biciclete, motoscutere sau ATV –uri.

k. să nu utilizeze spașiile parcului pentru satisfacere nevoilor fiziologice sau
de altă natură.
l. să nu utilizeze aparate audio la intensitate mare care să deranjeze liniștea
celor care se afla în incinta parcului.
Art. 92.
Obligațiile agenților de pază:
a. asigură ordinea și liniștea publică în interiorul parcurilor de agreement.
b. asigură integritatea mobilierului și a echipamentelor de joacă din incinta
parcului și a locurilor de joacă.
c. constată contravenșii și aplică sancșiuni contravenșionale pentru
încalcarea prezentului regulament.
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Art. 93.
Contravenţiile la normele de întreţinere şi folosire a spaţiilor verzi, a
parcurilor publice și a arborilor se sancșionează după cum urmează:
a. cu amendă: între 500-1000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art. 8,
alin. i,j,o; între 1000-1500 pentru persoane juridice, faptele de la art. 8, alin. o.
b. cu amendă: între 500-1000 lei faptele de la art. 8, alin. c, d, m.
c. cu amendă: între 500-1000 lei pentru persoane fizice faptele de la art. 8,
alin. k, g, h, p, f, n; între 1000-1500 lei pentru persoane juridice.
d. cu amendă: între 500-1000 lei faptele de la art. 7, alin. l
e. cu amendă: între 500-1000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art. 8,
alin. a, e, q, r; între 1000-1500 lei pentru persoane juridice.
f. cu amendă: între 500-1.000 lei pentru persoane fizice pentru faptele de la
art. 8, alin. b; între 1000-1500 lei pentru persoane juridice.
g. cu amendă: între 1500-2000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.9,
alin. a, b, c. ; între 2000-2500 lei pentru persoane juridice
h. cu amendă: între 500-1.000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art. 10,
alin. a, b, c, d, e; între 1000-1500 pentru persoane juridice.
i. cu amendă: între 500-1000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.
11.2, lit. a, b, c, e, f.
j. cu amendă: 500-1000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art. 11.2, lit.
d, g, h, k, l.
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k. cu amendă: între 500-1000 lei pentru persoane fizice, faptele de la art.
11.2, lit. i, j.

Art. 94.
(1) Contravenţiile se constată și se sancșionează de către:
(2) Primarul orașului ștei, inspectorii de specialitate , angajași ai
Primăriei, anume împuterniciși prin dispozișii ale primarului Orașului ștei,
ofișeri și subofișeri de polișie, Serviciul pază și protecșie.
Art. 95.
În aplicarea sancţiunilor cu amendă se au în vedere prevederile O.G. nr.
2/2001. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la comunicarea
procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii stabilite în procesul-verbal,
prevăzute în prezentul regulament.

COMPARTIMENTUL JURIDIC
Art. 96.
Compartimentul Juridic se află în subordinea directă a secretarului orașului
ștei
Art. 97.
Obiectivul general:
Reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi acordă consultanţă
juridică aparatului de specialitate al Primarului orașului ștei.
Art. 98.
Obiectivele specifice:
a). promovarea acţiunilor şi formularea apărărilor în reprezentarea orașului
ștei, Consiliului Local al orașului ștei, a instituţiilor cu sau fără personalitate
juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului ștei sau a Primarului
orașului ștei;
b). acordarea de consultanţă juridică pentru aparatul de specialitate al
Primarului orașului ștei şi pentru instituţiile cu sau fără personalitate juridică
aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului ștei;
c). soluţionarea cererilor privind reconstituirea sau constituirea dreptului de
proprietate formulate de către cetăţeni în temeiul legilor fondului funciar.
Art. 99.
Atribuţii:
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- promovează acţiuni în justiţie în reprezentarea Orașului ștei, Consiliului
Local al Orașului ștei, a instituţiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub
autoritatea Consiliului Local al Orașului ștei sau a Primarului Orașului ștei, din
dispoziţia primaruluiși a viceprimarului;
- întocmeşte dosare de instanţă şi șine evidenţa acestora;

- formulează apărările în cauzele date în sarcina sa şi administrează probele
utile soluţionării acestora;
- exercită căile de atac prevazute de lege atunci când soluţiile instanţelor
impun această situaţie;
- exercită căile extraordinare de atac, atunci când se impune;
- informează în legătură cu desfăşurarea cursului judecăţii precum şi asupra
situaţiei dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
- solicită informaţiile necesare de la serviciile și compartimentele de
specialitate cu care colaboreaza în vederea pregătirii apărării;
- asigură reprezentarea intereselor Orașului ștei sau a instituţiilor cu sau
fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Orașului ștei
sau a
Primarului Orașului ștei în justiţie şi pune concluzii conform poziţiei precizate în
apărarile formulate în scris;
- pentru acţiunile promovate de unitatea administrativ-teritoriala sau a
instituţiilor cu sau fără personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului
Local al Orașului ștei sau a Primarului Orașului ștei, ia măsurile necesare
pentru timbrarea corespunzătoare;
- comunică compartimentelor și serviciilor de specialitate hotărârile
definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pentru punerea lor în
executare;
- ia măsuri pentru închiderea dosarelor soluţionate definitiv şi predarea
acestora spre arhivare;
- întocmeşte referate pentru plata cheltuielilor de judecată;
- întocmeşte referate privind motivarea neexercitării căilor de atac;
- verifică citaţii la arhiva instanţelor;
- studiază dosare la arhiva instanţelor;
- participă la organizarea şi desfaşurarea licitaţiilor publice, în vederea
achiziţionării de bunuri şi servicii, precum şi a lucrărilor de investiţii;
- elaborează modele de contracte în procedura vizând întocmirea
documentaţiei de atribuire;
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- în perioada cuprinsă între organizarea licitaţiei şi semnarea contractelor,
urmăreşte şi informează asupra respectării termenelor stabilite în documentaţia de
atribuire;
- participă, prin consilierii juridici, la negocierea clauzelor contactuale;
- avizează pentru legalitate contractele încheiate;
- acordă asistenţă juridică în toate problemele juridice ce decurg din
executarea contractelor;
- participă la elaborarea şi semnarea actelor izvorâte din eventualele
modificări contractuale;
- ia măsurile legale şi îndeplineşte toate operaţiunile legate de denunţarea
unilaterală a contractelor, rezilierea contractelor, încetarea contractelor;
- asigură reprezentarea în justiţie în litigiile ce au ca obiect contracte
încheiate de autoritatea contractantă;
- depune toate diligenţele pentru îndeplinirea procedurilor prealabile,
formularea apărărilor, admnistrarea probelor, exercitarea căilor de atac, în cauzele
de natură celor descrise mai sus;
- consilierii juridici din cadrul compartimentului vizează acte juridice (cu
excepţia dispoziţiilor primarului şi hotărârilor Consiliului Local, care sunt date prin
lege în competenţa secretarului oraşului);
- primeşte corespondenţa repartizată spre soluţionare;
- răspunde la notele interne transmise de compartimentele din cadrul
Primariei;
- răspunde la adresele transmise de instituţiile cu sau fară personalitate
juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Orașului ștei sau a Primarului
Orașului ștei;
- asigură prin consilierii juridici din cadrul său asistenţa juridică tuturor
serviciilor /compartimentelor și Direcșiei din Aparatul de specialitate al
Primarului Orașului ștei și/sau instituţiilor cu sau fără personalitate juridică
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Orașului ștei sau a Primarului
Orașului ștei;
- ofera consultanţă juridică în vederea transpunerii corecte a normelor legale
în activitatea practică a acestora;
- consilierii juridici din cadrul său răspund în scris cetăţenilor şi/sau
persoanelor juridice care au formulat petiţii sau diferite cereri;
- formulează răspuns la notele de audienţă şi-l comunică petiţionarilor;
- întocmeşte, prin consilierii juridici din cadrul său, modele de acte
administrative;
- consilierii juridici din cadrul său participă la şedintele de lucru ale Comisiei
Locale de Aplicare a legilor de fond funciar;
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- consilierii juridici din cadrul său instrumentează dosare administrative
formate ca urmare a notificărilor depuse de petenţi în temeiul Legii nr. 10/2001;
- depune toate diligenţele pentru rezolvarea dosarelor care au ca obiect
Legea nr. 10/2001;
- întocmeste referate de fundamentare a Dispozitiilor Primarului;
- se ocupă de legalizarea hotărârilor rămase definitive prin neapelare sau
nerecurare, a celor definitive şi irevocabile în care U.A.T şi Consiliul Local al
oraşului Ştei sunt reclamanţi şi ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a acestora pe
cale amiabilă sau prin executarea silită a acestora, prin executor judecătoresc.

SERVICIUL RESURSE UMANE, REGISTRATURĂ
ȘI CULTURĂ
Art. 100.
Serviciul resurse umane, registratură și cultură, este un serviciu funcţional
din cadrul structurii organizatorice a Primăriei orașului ștei, în subordinea directă
a secretarului orașului ștei . Acesta răspunde de elaborarea şi implementarea
politicii de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei și
SPCLEP, precum şi de ducerea la îndeplinire a prevederilor legilslative în ceea ce
priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor publici,
raportul de muncă al personalului contractual şi salarizarea acestora, conform
atribuţiilor care se regăsesc în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare
al Primăriei orașului ștei.
Art.101.
Obiective generale:
Realizează gestiunea curentă a resurselor umane, a funcșiilor publice și a
personalului contractual.
Asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între cetăţean şi
administraţia publică locală.
Gestionarea corectă a evenimentelor culturale.
Art.102.
Obiectivele specifice:
- planificarea resurselor umane;
- analiza posturilor şi monitorizarea mişcărilor de personal;
- recrutarea şi selecţia personalului;
- evaluarea performanţelor profesionale individuale;
- formarea și perfecșionarea profesională;
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- întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici
și a dosarelor personale pentru personalul contractual şi a registrului de evidenţă a
funcţionarilor publici;
- calculul drepturilor salariale și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurarilor
sociale şi de stat;
- oferirea de informașii corecte și prompte referitoare la modalitatea de
solușionare a cererilor ce intră în sfera de competenșă a primăriei și consiliului
local;
- asigurarea accesului la informașiile de interes public;

- primirea, evidenșierea, distribuirea și expedierea corectă și promptă a
petișiilor sosite direct la registratură și prin fax, poșta electronică, poștă
specială pentru reducerea timpilor de solușionare;
- reducerea timpilor de răspuns la solicitări, prin dezvoltarea arhivei
electronice a documentelor,
- organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural – artistice, distractive,
educative, de informare şi de educaţie permanentă;
- organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională continuă;
- organizarea sau susșinerea formașiilor artistice de amatori, concursuri,
festivaluri, centre știinșifice, de artă populară, reprezentând serviciu cultural de
utilitate publică.

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, REGISTRATURĂ
ȘI CULTURĂ
Art. 103.
Atribuții:
- răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcș ii pentru aparatul de
specialitate al Primarului oraș ului ș tei , verifica modul de întocmire ș i respectare
a prevederilor legale în acest domeniu;
- răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcș ii pentru serviciului
public subordonat Consilului local ș tei;
- elaborează în colaborare cu ș efii celorlalte compartimente ale aparatului de
specialitate, regulamentul de organizare ș i funcș ionare a aparatului de
specialitate al Primarului oraș ului ș tei;
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- asigură gestiunea funcș iilor publice ș i a funcș ionarilor publici din
aparatul de specialitate al primarului oraș ului ș tei ș i serviciului public
subordonat Consiliului local ș tei;
- răspunde de completarea ș i păstrarea dosarelor profesionale ale
funcș ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraș ului
ș te ș i de transmiterea situaș iilor lunare către ANFP Bucureș ti;
- răspunde potrivit legii de pregătirea documentaș iei privind desfaș urarea
concursurilor organizate în vederea ocupării funcș iilor publice vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraș ului ș tei ș i asigură consultanș ă în
acest domeniu serviciului public subordonat Consiliului local ș tei;
- răspunde potrivit legii de pregătirea documentaș iei privind desfăș urarea
concursurilor, examenelor privind avansarea în trepte de salarizare superioară a
salariaș ilor, promovare în grade, funcș ii publice superioare a funcș ionarilor
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș ului ș tei;
- răspunde potrivit legii de întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea,
delegarea, detaș area, încetarea, etc a raporturilor de serviciu pentru personalul
aparatului de specialitate al Primarului oraș ului ș tei ș i SPCLEP;
- urmăreș te întocmirea de către ș efii de compartimente a fiș elor de
apreciere anuală ș i acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraș ului ș tei;
- întocmeș te Planul anual de perfecș ionare a personalului, bugetul de
venituri ș i cheltuieli, elaborează contractele încheiate de instituș ie cu salariaș ii
care urmează cursuri de perfecș ionare pe o perioada mai mare de 90 de zile;
- întocmeș te anual Planul de ocupare a funcș iilor publice vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oraș ului ș tei si serviciului public
subordonat Consiliului local ș tei, le transmite spre avizare ANFP Bucuresti, le
supune spre aprobare Consiliului local ș tei ș i urmareș te modul de respectare a
acestora;
- la sfârș itul fiecărui an întocmeș te împreună cu ș efii de compartimente
graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreș te modul de efectuare
a acestuia, ș ine evidenș a concediilor suplimentare ș i fără plată;
- întocmeș te potrivit legii dosarele de pensionare pentru limită de vârstă ș i
invaliditate ș i răspunde de depunerea lor în termen la organele de specialitate;
- colaborează cu ANFP pentru realizarea atribuș iilor privind organizarea,
salarizarea, resursele umane ș i perfecș ionarea salariaș ilor din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului oraș ului ș tei;
- constituirea comisiilor de disciplină ș i paritară la nivel de instituș ie,
modificarea ș i comunicarea acestora salariaș ilor ș i afiș area la avizier;
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- elaborează Regulamentul de ordine interioară, completarea acestuia ș i
aducerea la cunostinș a salariaș ilor ș i afisare la avizier;
- împreună cu ș eful de compartiment elaborează ș i coordonează activitatea
funcș ionarilor publici debutanș i pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în
propunere de definitivare sau nu în funcș ia publică;
- întocmeș te rapoarte statistice privind activitatea de salarizare ș i personal;
- eliberează în condiș iile legii, adeverinș e de salarizare;
- întocmeste rapoarte de specialitate la Proiectele de hotărâri în domeniul
resurselor umane iniș iate de primar;
- conduce registrul cu evidenș a declaraș iilor de avere ș i interese ale
funcș ionarilor publici;
- asigură respectarea regulamentelor interne;
- defineș te valorile ș i principiile de conduită care trebuie aplicate în
relaș iile cu cetăș enii, clienș ii, partenerii, colegii,etc;

- oferă autorităș ii angajatoare îndrumare ș i instrucș iuni pentru a contribui la
constituirea unui serviciu public bazat pe egalitatea de şanse între femei ș i
bărbaș i, persoane cu sau fără dizabilităș i, multietnic ș i eliminarea oricărei forme
de discriminare pe motive religioase sau politice, avere, sănătate, vârstă,etc;
- coordonează ș i monitorizează Compartimentele de Resurse Umane ș i
Salarizare, Relaș ii cu publicul, Registratură ș i Secretariat ș i serviciile de interes
public local Casa de Cultură ș i Biblioteca Orăș enească.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
ȘI SALARIZARE
Art.104.
Obiectivul general:
Al Compartimentului Resurse Umane ș i salarizare este de a realiza
gestiunea curentă a resurselor umane, a funcș iilor publice ș i a personalului
contractual.
Art.105.
Obiectivele specifice:
- planificarea resurselor umane;
- analiza posturilor şi monitorizarea mişcărilor de personal;
- recrutarea şi selecţia personalului;
- evaluarea performanţelor profesionale individuale;
- formarea ș i perfecș ionarea profesională;
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- întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici
și a dosarelor personale pentru personalul contractual şi a registrului de evidenţă a
funcţionarilor publici;
- calculul drepturilor salariale și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor
sociale şi de stat.
Art.106.
Atribuții:
- în baza analizei şi a dispoziţiei primarului, precum şi a propunerilor primite
de la șefii de servicii și compartimente, aprobate de către conducerea instituţiei
sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind
modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului orașului ștei, a
numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;
- asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor
temporar vacante, a promovărilor în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se
asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs în
mass media, la Monitorul Oficial, pe pagina de Internet a instituţiei şi la sediul
instituţiei, conform legii;
- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea
posturilor vacante.
- întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a
contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în
conformitate cu prevederile legale;
- întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi
încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru
întreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului;
- realizează salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului orașului ștei, conform prevederilor legale. De asemenea se întocmesc
state de plată pentru membrii comisiilor de concurs.
- asigură calculul drepturilor salariale ale angajaţilor permanenţi sau
încadraţi pe perioadă determinată şi a componentelor salariale: concedii de odihnă,
medicale sau de alt tip, contribuţiile sociale, reţineri, deduceri personale, impozitul
pe venit, etc;
- întocmeşte şi transmite lunar declaraţia D 112, D 100, M 500;
- solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate
posturile, conform prevederilor legale;
- întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale
funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual
din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
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- gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a
tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de
date on - line a Inspectoratului Teritorial de Munca contractele individuale de
muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în
termenul legal;
- întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice şi îl supune dezbaterii în
Consilul local pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei şi îl
transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
- actualizează, majorează și modifică drepturilor salariale, după caz,
conform legii. - colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal
prevăzute în buget cu conducerea Serviciului Economic;
- asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale
salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior
sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situaţiei privind
planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte
respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de
odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale aprobate conform
prevederilor legale;
- șine evidenșa recuperărilor personalul din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului;
- întocmeşte și verifică foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator)
lunar pe servicii și compartimente;
- întocmește și vizează legitimaţiile de serviciu și ecusoanele din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului;
- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în
muncă și drepturile salariale;
- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de
vârstă sau invaliditate. Eliberează angajatilor, la îndeplinirea condiţiilor legale,
actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii
Bihor;
- operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia
funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format
electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor
publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de
evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, întocmite în
cadrul serviciilor și compartimentelor de către personalul de conducere din cadrul
acestora în condiţiile legii.
- actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale
ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, la modificări legislative şi le
transmite șefilor de servicii;
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- pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici
întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)“
pe care îl trimite ANFP conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea
documentului „Planul de perfecţionare profesională anual“ în termenele legale;
- răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte
forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;
- asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii care solicită
acest lucru, în baza unui acord între instituţia de învăţământ şi Primărie, sau în
nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe de stagiu în acest sens, în
condiţiile legii;
- întocmeşte rapoarte privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza
raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;
- întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului
Local a transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de
funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, asupra modificărilor;
- asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului a orașului ștei cu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat
metodologic;
- asigură legătura Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor a orașului ștei cu Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare
Baze de Date Bucureşti în aspecte care ţin de funcţiile publice și contractual din
cadrul Serviciului;
- centralizează date statistice referitoare la personalul din cadrul instutiei şi a
instituţiilor subordonate Consiliului Local în vederea luării unor decizii în ceea ce
priveşte strategia de personal;
- răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de
conduită al funcţionarilor publici Legii 7/2004 şi a Codului de conduită al
personalului contractual din instituţii publice Legii nr. 477/2004;
- întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind
componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria
funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări;
- are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale
angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri în vederea ocupării unui post vacant
precum şi confidenţialitatea asupra activităţii biroului în afara celor care un sunt în
contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;
- oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului
transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al
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acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public
conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
- întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după
pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea
primarului;
- solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a
funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual cu funcţii de conducere,
în condiţiile legii. Ţine evidenţa lor în format electronic, precum și publicarea
acestora în condiţiile Legii 176/2010, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei,
conform termenelor în condiţiile legii, după caz și eliberează dovezii de depunere
a declaraţiilor.
- întocmeşte pontajul lunar pentru toate serviciile şi compartimentele din
subordinea primarului şi a SPCLEP a orașului ștei;
- întocmește și transmite Monitorizarea cheltuielilor de personal la
A.J.F.P. Bihor;
- întocmește și transmite situașii statistice lunare și trimestiale la
Institutul Nașional de Statistică;
- întocmește și transmite situașia veniturilor salariale realizate de către
personalul detașat din cadrul SPCLEP ștei la Direcșia de Evidenșă a
Persoanelor Bihor;
- întocmește și transmite situașia veniturilor salariale realizate de către
personalul medical din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale școlare la
Direcșia de Sănătate public Bihor;
- pregăteşte în vederea arhivării şi predă persoanei responsabile,
documentele din cadrul biroului, în condiţiile legii;
- asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului al
funcţionarilor publici definitivi;
- întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici
debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului serviciului în
care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de
stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică
definitivă sau eliberării după caz;
- întocmeşte note de fundamentare aprobate de către Primar, la reorganizarea
activităţii, înfiinţări, desfiinţări, transformări de posturi şi a rapoartelor de
specialitate în vederea adoptării de către Consiliul Local prin Hotărâre;
- funcșionarii publici din cadrul Compartimentului Resurse Umane și
salarizare răspund de legalitatea acţiunilor întreprinse, de corectitudinea
informaţiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor
stabilite pentru diverse acţiuni. Iși folosesc programul de lucru, echipamentul
informatic precum și cel birotic pentru realizarea atributiilor de serviciu;
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- gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitarilor institutiei primar și viceprimar, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea adeverinţelor, la
cererea acestora;
- elaborează reglementări cu caracter intern - Regulamentul de Ordine
Interioară şi Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de
specialitate al primarului;
- asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la:
drepturile salariale și prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.
- întocmirea documentașiilor pentru acordarea indemnizașiei persoanlor cu
handicap;
- primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav.

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL,
REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Art. 107.
Misiunea compartimentului este de a satisface nevoile cetășenilor
comunitășii referitoare la informanre și rezolvare probleme,câștigarea încrederii
acestora prin reducerea birocrașiei, a timpilor de acces la servicii și obșinere a
documentelor emise de primărie.
Art.108.
Obiectivele generale:
1.Asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între cetăţean şi
administraţia publică locală.
2. Aasigură înregistrarea și distribuirea corespondenșei în cadrul
institușiei.
3.Asigurarea și creșterea calitășii serviciilor oferite privind soluţionarea
petiţiilor și audienșelor, astfel încăt să fie satisfăcute nevoile cetășenilor.
Art.109.
Obiectivele specifice:
- oferirea de informașii corecte și prompte referitoare la modalitatea de
solușionare a cererilor ce intră în sfera de competenșă a primăriei și consiliului
local;
- asigurarea accesului la informașiile de interes public;
- primirea, evidenșierea, distribuirea și expedierea corectă și promptă a
petișiilor sosite direct la registratură și prin fax, poșta electronică, poștă
specială pentru reducerea timpilor de solușionare;
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- reducerea timpilor de răspuns la solicitări, prin dezvoltarea arhivei
electronice a documentelor.
Art. 110.
Compartimentul Relatii cu Publicul, Registratură și Secretariat este un
compartiment de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului în
subordinea Serviciului Resurse Umane, Registratură și Cultură.
Art.111.
Compartimentul Relaţii cu Publicul, Registratură și Secretariat are ca obiect
de activitate asigurarea legăturii între primar, viceprimar, secretarul orașului ștei,
serviciile și compartimentele din structura organizatorică a primariei şi instituţiile
administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, alte unităţi, cetăţeni
etc. pentru informarea şi soluţionarea problemelor ce sunt de competenţa Primăriei
orașului ștei.

Îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, H.G. nr. 1723/2004 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrașiei în activitatea de
relașii cu publicul.
Art. 112.
Atribuţii:
- primeşte petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) şi le
înregistrează pe tipuri de probleme;
- clasifică documentele pe tipuri de probleme;
- verifică documentaţia depusă şi dacă aceasta este completă, o
înregistrează.
- eliberează dovada depunerii documenului, care conţine: numar de
înregistrare, data, numele petentului, adresa şi telefonul la care poate fi contactat
pentru eventuale completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate;
- informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de
activitatea primăriei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului
Local ștei ;
- transmite către serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul
primăriei documentele înregistrate şi repartizate;
-primeşte şi eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de
specialitate din cadrul primăriei;
- aduce la cunoştinţă conducerii propunerile şi sesizarile cetăţenilor în
vederea unei bune funcţionări a primăriei;
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- urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor
elaborate de serviciile și compartimentele de specialitate ale primăriei, către
cetãţeni;
-repartizează Dispozișiile emise de Primarul orașului ștei;
-asigură legăturile telefonice în interiorul și exteriorul institușiei;
-tehnoredactează documente;
-păstrează și șine evidenșa ștampilelor
- asigură prin activitatea de curierat şi distribuţie a corespondenţei, circuitul
documentelor în interiorul primăriei;
-organizează înscrierea în audienţe la primar, viceprimar şi secretarul
orașului ștei ;
- pregăteşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi
înregistrate;
- comunică răspunsurile către cetaţeni în termenele stabilite de prevederile
legale în vigoare;
- îndeplinește atribușii de protocol;

- păstrează confidenșialitatea asupra informașiilor și documentelor de care
ia cunoștinșă în exercitarea atribușiunilor de serviciu, potrivit legislașiei în
vigoare;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Primăriei orașului
ștei.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art. 113.
Direcșia de Asistenșă Socială din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului ștei s-a înfiinșat în baza Hotărârii Guvernului nr. 797 din
2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu
modificările şi completărilor aduse de: Hotărârea nr. 417 din 8 iunie 2018, ca un
compartiment funcșional.
Art. 114.
Conducerea Direcșiei de Asistenșă Socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului ștei este asigurată de un Director executv,
subordonat secretarului institușiei, care are în subordine directă următoarele
compartimente:
- Compartimentul Asistenșă Socială
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- Compartimentul Cabinete Medicale școlare, Asistenșă Comunitară și
Creșă
- Compartimentul Asistenși Personali
Art.115.
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, Direcţia îndeplineşte, în principal,
următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativteritoriale
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 execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare
necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor
sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are
la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte
instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice
locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii
furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor,
familiilor, grupurilor vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei
sociale.
Art.116.
Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt
următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind
beneficiile de asistenţă socială;
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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 acordate din
bugetul local 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 propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor
persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă
socială administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea
beneficiilor de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în
vigoare.
Art. 117.
Atribuţiile Direcţiei 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
supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare
consiliului local; acestea 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;
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;
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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 înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) 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;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria
administrare;
i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi
internaţională în domeniul serviciilor sociale;
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în
conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea
populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei,
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de
beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de
asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile
legii;
n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale,
înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi
în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare
metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi
acordă servicii sociale;
p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă
interesele diferitelor categorii de beneficiari;
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România, cu modificările ulterioare;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în
vigoare;
s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu
surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului
specific al persoanei cu surdocecitate.
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(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b) Direcţia organizează
consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile
reprezentative ale beneficiarilor.
Art. 118.
(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 în principal pe informaţii colectate de Direcţie în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin
contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele
informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-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. 119.
(1) Planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea
proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare
a serviciilor sociale proprii, 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.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin.
(1), planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi 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
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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
prevăzut 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 administrativ-teritoriale 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, Direcţia 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. 120.
(1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea
şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean
a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale 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 şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de
monitorizare, în condiţiile legii.
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(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. 121.
În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia 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, 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 administrativteritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele 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 Direcţie în planul de acţiune;
g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul
persoanelor beneficiare la servicii 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.
Art. 122.
(1) Serviciile sociale acordate de Direcţie 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
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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 adresate 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 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 acordate 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 Direcţie 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 Direcţie destinate persoanelor cu
dizabilităţi pot fi:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu
dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor
stabilite prin legile speciale;
b) servicii de asistenţă şi suport.
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(4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul
protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Direcţia:
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 Direcţie 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.
(6) Serviciile sociale acordate de Direcţie 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, Direcţia:
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a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativteritorială, 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 pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau
beneficiilor şi le acordă, 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 şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, 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 îi 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 etc.
Art. 123.
(1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului propriu
al Direcţiei se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale
organizate în structura sau în subordinea Direcţiei.
(2) Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi
funcţionare a Direcţiei, pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.
(3) Atribuţiile Direcţiei, prevăzute la art. 3, se completează cu alte atribuţii
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prevăzute de lege, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţii administrativteritoriale.
Art. 124.
(1) Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se
asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme
private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Art.125.
Atribuții:
(1) Directorul executiv al Direcţiei de Asistenșă Socială
asigură
conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv
emite
dispoziţii.
(2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile
şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate,
precum şi în justiţie.
(3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei de Asistenșă Socială în calitate de
persoană juridică;
b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei de Asistenșă Socială
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şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului
director şi aprobării consiliului local;
d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării, consiliului local
proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual
de
acţiune,
având
avizul
consultativ
al
colegiului
director;
e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă
socială, stadiul implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru
îmbunătăţirea acestei activităţi;
f) elaborează statul de personal al Direcţiei de Asistenșă Socială ; numeşte
şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei de Asistenșă Socială ,
potrivit
legii;
g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al
Direcţiei de Asistenșă Socială , având avizul colegiului director;
h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei de Asistenșă
Socială şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă
Direcţia de Asistenșă Socială în relaţiile cu aceasta;
j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

(4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau
stabilite prin hotărâre a consiliului local.

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art. 126. Compartimentul de Asistenţa socială este un compartiment
specializat, din cadrul Drecșiei de Asistenșă socială în administrarea şi acordarea
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, 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. 127.
Obiectivul general:
Îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi
profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
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vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii
sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 128.
Obiectivele specifice:
a) de realizare a diagnozei sociale 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 execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare
necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor
sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are
la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte

instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice
locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii
furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor,
familiilor, grupurilor vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei
sociale.
Art. 129.
Atribuții:
- desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului prin monitorizarea şi
analizarea situaţiilor copiilor aflaţi în dificultate din oraşul Ştei şi stabileşte
măsurile speciale de protecţie a acestora, pe care le susţine în faţa organelor
competente.
- desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor adulte prin
evaluarea situaţiei economice a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia.
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- asigură relaţionarea cu diverse servicii publice descentralizate în vederea
acordării asistenţei la domiciliu, iar pentru persoanele cu handicap, asigură sprijin
prin realizarea unei reţele de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu;
- stabileşte situaţia reală a familiilor care au probleme din cauza modului de
viaţă nesatisfăcător, cu datorii, cu probleme de alcoolism, consum de droguri, etc,
din partea unuia dintre membrii familiei, sau cu persoane care nu sunt în stare să se
descurce singure din cauza vârstei înaintate, a bolii sau a altor probleme;
- identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup
precum şi elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi
soluţionarea situaţiilor de dificultate potrivit prevederilor L292/2011 a asistenţei
sociale;
- întocmirea planurilor de acţiune privind serviciile sociale la nivelul unităţii
administrativ teritoriale;
- ajută persoanele cu handicape, oferind sfaturi, inclusiv ajutor în
completarea diferitelor formulare,
- îndeplineşte funcţia de expert local pentru rromi ,
- efectuează anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată, precum şi
în funcţie de necesităţi,
- eliberarea de adeverinșe din sfera de activitate a biroului,
- preluarea documentașiilor pentru acordarea ajutorului de incălzire cu
combustibili solizi și in sistem centralizat;
- întocmirea dosarelor pentru acordarea ajutorului social potrivit L416/2001;
- verificarea periodică a situașiei materiale a familiilor beneficiare de ajutor
social, alocașii de suștinere, ajutor de încălzire;
- coordonează activitatea Biroului Comunitar Consultativ,
- întocmeşte dosarele pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
(ajutor social, alocaţia pentru susţinerea familiei)
- întocmeşte dosarele pentru concediul şi indemnizaţia pentru creşterea
copilului şi alocaţia de stat pentru copii,
- îndeplinește atribușii privind autoritatea tutelară,
- realizarea activitășii de prevenire a separării copilului de familia sa,
identificând şi evaluând situaţiile care impun acordarea de servicii sau prestaţii
sociale pentru aceasta în conformitate cu prevederile L 272/2004 privind protecţia
şi promovarea copilului;
- colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, în domeniul protecţiei copilului, urmarind punerea în aplicare a
hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului precum şi a celor dispuse de către
instanţa de tutelă,
- întocmește documentașiile privind acordarea mesei la cantina socială;
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- întocmește și înaintează situașii statistice privind beneficiarii de
prestașii sociale;
- întocmește și înaintează, în termen legal,situașii și date solicitate de
către organele judeșene sau alte institușii;
- întocmește și înaintează situașii privind modul de îndeplinire a
programelor nașionale de îmbunătășire a situatiei persoanelor defavorizate;
- întocmește și transmite situașia privind asistenșii personali ai
persoanelor cu handicap și indemnizașii la D.G.A.S.P.C. Bihor;
- întocmirea referatelor și a anchetelor sociale pentru comisiile de expertiză
medicală - copiii şi adulţi - în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu
handicap;
- responsabil de caz de prevenire (RPC) pentru copiii încadrași în grad de
handicap în vederea implementării obligașiilor ce îi revin conform art. 13, art. 16,
art. 24, art. 68, art. 69 și art. 80 din Ordinul comun nr. 1985/1305/2016
- întocmirea anchetelor sociale, monitorizarea, plata și punerea în aplicare
a planului individual de servicii pentru persoanele cu handicap;
- distribuie alimentele (programul PEAD) persoanelor şi familiilor
beneficiare ;
- aplicarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a
copilului cu părinși plecași la muncă în străinătate;
- analizarea documentelor privind acordarea ajutoarelor de urgenșă ;
- pregăteşte în vederea arhivării şi predă persoanei responsabile,
documentele din cadrul biroului, în condiţiile legii;
- îndeplinirea şi a altor sarcini incredinșate de conducerea institușiei.

Art. 130.
Cantina socială, funcţionează în baza Legii nr. 208/1997, privind cantinele
de ajutor social și oferă servicii de pregătire şi servire zilnică a mesei de prânz
persoanelor îndreptășite, în limita alocatiei de hrana prevazută de reglementarile
legale.
COMPARTIMENTUL ASISTENȚI PERSONALI

Art. 131.
Primăria Orașului ștei are aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local un
număr de 25 de posturi de asistenși personali.
Art. 132.
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Aceștia fac parte din Compartimentul Asistenși Personali în subordinea
Direcșiei de Asistenșă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orașului ștei.
Art. 133.
Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap
grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a
planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
Art. 134.
Asistenșii personali sunt încadrași cu contract de muncă, conform Legii
448/2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap*) la primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu
handicap grav, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
Art. 135.
Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în
cazul decesului persoanei cu handicap grav.
Art. 136.
În conformitate cu Legea nr.230/2007 privind înfiinșarea, organizarea și
funcșionarea asociașiilor de proprietari, la nivelul Primăriei Orașului ștei, prin
HCL a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfașurarea
examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcșiei de
administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru
activitatea de administrare a imobilelor și constituirea unei comisii specializate în
sprijinirea, îndrumarea și verificarea Asociașiilor de proprietari de pe raza
orașului ștei, cu respectarea legislașiei în vigoare.

APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL
CONSILIULUI LOCAL
Art. 137.
Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local ștei este format dintr-un
post de jurist.
Art. 138.
Obiectivul general:
Îmbunătășirea activitășii Consiliului Local al orașului ștei.
Art. 139.
Obiectivele specifice:
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1. Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea lucrărilor Comisiilor
de Specialitate ale Consiliului Local,
2. Perfecţionarea sistemului de analiză şi studiere a materialelor predate
consilierilor locali, sub formă electronică.
3. Colaborarea cu direcţia, serviciile și compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei orașului ștei, în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei
în vigoare.
4. Pregătirea în conformitate cu prevederile legale a şedinţelor comisiilor de
specialitate şi a consiliului local.
5. Îndeplinirea sarcinilor cu operativitate şi profesionalism.
Art. 140.
Atribuţii:
- colaborează cu personalul din aparatul de specialitate al primarului în
vederea pregătirii şedinţelor de consiliu, oferind consultașii juridice în acest sens;
- pregăteşte, întocmeşte şi difuzează către consilieri dosarele de şedinţă şi
alte materiale. Pentru o bună activitate şi pentru ţinerea legăturii permanente cu
aleşii locali, primește pe inventar un telefon mobil, și un aparat de înregistrare
a ședinșelor consiliului local în vederea redactării întocmai a proceselor verbale,
- participă la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local,
colaborând cu Secretarul orașului ștei în vederea pregătirii ședinșelor de
consiliu local;
- verifică dacă documentașiile depuse în susșinerea proiectelor de hotărâri
sunt complecte;

- organizează arhiva și evidenșa statistică a hotărârilor Consiliului local al
orașului ștei, urmărind totodată și demersurile efectuate în vederea puneri în
practică a acestora;
- asigură documentarea şi informarea consilierilor, acordând acestora
asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea
proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliul
local;
- își exprimă părerea asupra legalitășii deciziilor care urmează a fi luate în
cadrul Consiliului Local al orașului ștei, precum și a conșinutului actelor ce pot
antrena răspunderea patrimonială a institușiei, atunci când i se cere;
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- participă la măsurătorile în teren alături de experși autorizași pentru
identificarea imobilelor situate în domeniul public și privat al orașului ștei, și
care se află în litigiu, atât în cadrul procesual cât și extrajudiciar;
- asigură pregătirea buletinelor de vot, precum și exercitarea în bune
condișii a procedurii de votare, în cazul în care în cadrul ședinșelor Consiliului
local este nevoie de vot secret;
- vizează rapoartele de specialitate, adresate Consiliului local, iar în
condișiile în care actul supus avizării pentru legalitate nu este conform legii,
răspunde de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanșa
acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;
-redactează la cererea oricărui consilier local, în baza documentelor puse la
dispoziţie de aceştia, expuneri de motive, proiecte de hotărâri şi alte reglementări
specifice consiliului local;
- primeşte prin intermediul Registraturii Primăriei orașului ștei cereri,
petiţii, sesizări şi reclamaţii, adresate de persoanele fizice şi juridice consiliului
local şi comisiilor de specialitate pe care le analizează şi propune modalităţi de
soluţionare a acestora;
- redactează, la cererea consilierilor răspunsurile pe care le trimit petenţilor
în termenele prevăzute de lege;
- participă la audienţele acordate de comisiile de specialitate ale consiliului
local, potrivit programului întocmit de preşedinţii acestora;
- cere, transmite şi primeşte, la solicitarea consilierilor, la/de la
compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, instituţiile publice şi
societăţile comerciale din subordinea consiliului local informaţiile necesare
exercitării mandatului de consilier local;
- reprezintă şi apără, interesele consiliului local în cauzele aflate pe rol la
instanţele de judecată în baza unui mandatului scris acordat de acesta;
- participă la executarea sentinșelor pronunșate în speșele unde Consiliul
local al orașului ștei a fost parte;
- realizează sarcini pe probleme de contencios;
- șine un registru separat cu evidenșa proceselor aflate pe rol, în care
Consiliul local al orașului ștei este parte;
- acordă asistenșă și consultanșă juridică reprezentanșilor executivului
Primăriei orașului ștei, doar în speșele care nu contravin intereselor Consiliului
local al orașului ștei;
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- păstrează confidenșialitatea datelor, informașiilor, activitășilor structurii
și organizării Consiliului local al orașului ștei;
- transmite hotărârile adoptate de Consiliul local autoritășilor, institușiilor
și persoanelor fizice interesate, în termenul prevăzut de lege;
- asigură transparenșa și publicitatea ședinșelor Consiliului local prin
afișarea proceselor – verbale ale ședinșelor, precum și a hotărârilor adoptate de
consiliul local la sediul Primăriei și pe site-ul Primăriei, prin intermediul
specialistului IT.
- primește și înregistrează declarașiile de avere și declarașiile de
interese ale aleșilor locali și eliberează la depunere o dovadă de primire; Se
asigură de publicarea declarașiilor de avere și interese pe pagina de internet a
primăriei și păstrarea lor pe toată perioada mandatului și 3 ani după încetarea
acestora și se arhivează potrivit legii;
- asigură transparenșa și comunicarea către autoritășile, institușiile
publice și persoanele interesate a actelor prevăzute în legea nr. 52/2003 privind
transparenșa decizională în administrașia publică, primind totodată de la aleșii
local în vederea înregistrării și afișării, Rapoartele de activitate anuale;
- se informează permanent cu privire la modificările legislative,
preocupându-se în permanenșă de creșterea gradului individual de
profesionalism;
- respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare
(softuri, utilizarea internetului, a computerului, a imprimantei, a fotocopiatorului, a
telefonului, a scanerului, etc.), răspunzând totodată de informarea imediată a
persoanelor responsabile privind orice defecșiune în funcșionarea echipamentelor
folosite în desfășurarea activitășii proprii;

- îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de primar, consilieri locali şi
secretar, potrivit legislașiei în vigoare, precum și potrivit pregătirii profesionale
deșinute.
Art.141.
Are relașii de colaborare cu toate serviciile și compartimentele din
primărie . Colaborează cu institușiile publice, precum și cu persoane fizice și
juridice.
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CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art.142.
Directorul și şefii de servicii - pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul
regulament - vor stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 30
de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte,
urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale şi
funcţiei deșinute.
Art.143.
Directorul și şefii de servicii vor studia, analiza şi propune măsuri pentru
îmbunătăţirea permanentă a activităţii, simplificarea evidenţei, reducerea timpului
de circulaţie a documentelor, urmărirea creşterii operativităţii în obţinerea
informaţiilor necesare, fundamentării dispoziţiilor emise de primar.
Art.144.
Directorul și şefii de servicii vor propune măsuri de perfecţionare a
pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi evaluarile
anuale (evaluarea performanţelor) pentru persoanele din structura coordonată.
Art.145.
Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în
legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru
funcţionarii aparatului de specialitate al Primarului.
Art.146.
Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecărui compartiment
funcșional.
Art.147.
Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune prin HCL.

Art.148.
Personalul de conducere este obligat să asigure cunoşterea şi respectarea de
către întregul personal din subordine a regulamentului de faţă, iar acesta este
obligat să-l cunoască şi să-l respecte.
Art.149.
Prevederile prezentului Regulament se aplica de la data intrării în vigoare a
Hotărârii Consiliului Local de aprobare şi se aduce la cunoştinţa personalului din
Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei şi a persoanelor interesate prin
publicarea pe pagina de Internet a Primăriei orașului ștei.
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PRIMAR,
BALAJ GHEORGHE IULIAN

95

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A PIEȚEI AGROALIMENTARE ȘTEI

CAPITOLUL I
DENUMIREA, SEDIUL, AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE ȘI
ACTIVITĂȚI
Art. 1.
Pia a Agroalimentară func ionează ca i activitate publică de interes local
fără personalitate juridică, în ora ul tei, str. Andrei Mure anu Nr. 4B,
Autoriza ia nr. 594/21.11.2002, nr. 222 din 17.07.2015.
Art.2.
Pia a Agroalimentară se află sub autoritatea Primăriei ora ului tei, cu
subordonare directă viceprimarului.
Art.3.
Pia a Agroalimentară oferă cadru de organizare a comer ului în zonele
publice, condi iile de dotare i regulile de func ionare a activită ii de comer
i de prestări de servicii în aceste zone, precum i organizarea comer ului în
condi ii de protec ie a consumatorului i de concuren ă loială între agen ii
economici.
Art.4.
În func ie de op iunile popula iei Pia a Agroalimentară este organizată
într-un loc special amenajat, organizată pentru aprovizionarea popula iei cu
legume, fructe, produse lactate, miere, flori, unele articole de uz gospodăresc
realizate de mica industrie, articole de îmbrăcăminte,precum i alte produse
alimentare i nealimentare.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII

Art.5.
Pia a Agroalimentară este condusă de viceprimarul ora ului tei i
administrată de un administrator I cu studii de specialitate în administra ia
publică. În componen a pie ei mai intră de asemenea un vânzător bilete I cu
studii medii i un muncitor I necalificat cu studii generale.
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Art.6.
Pia a Agroalimentară poate func iona pe baza unui statut i a unui
regulament propriu elaborat de administratorul pie ei, în concordan ă cu
prevederile legii, avizat de primar i aprobat de Consiliul Local tei.
Art. 7.
Consiliul Local poate să aprobe i să avizeze următoarele: organigrama,
statul de func ii, fi a postului personalului din Pia a Agroalimentară, tarifele
practicate în pia ă,numărul personalului din cadrul pie ei i sumele alocate din
bugetul local pentru investi ii, toate la propunerea primarului.
Art. 8.
Angajarea personalului pie ei se face pe bază de concurs, organizat de
Primăria ora ului tei, în conformitate cu prevederile legale existente.

CAPITOLUL III
BAZA ECONOMICO – FINANCIARĂ
Art. 9.
Finan area cheltuielilor de func ionare i de capital ale pie ei se asigură
din venituri extrabugetare i aloca ii de la bugetul local prin Hotărâri a
Consiliului Local.
Art.10.
Pia a Agroalimentară dispune de un sediu propriu cu spa ii adecvate
activită ii de profil.
Art.11.
Pia a Agroalimentară poate realiza venituri extrabugetare din:
- Taxe forfetare i chirii mese în pia ă
- Taxe pentru prestări servicii
- Taze pentru ocuparea locurilor publice necesare vânzării obiectelor de
ocazie de către persoane autorizate
- Taxe pentru ocuparea locurilor, platourilor cu mijloace de transport cu
produse expuse spre vânzare
- Taxe pentru închirieri spa ii comerciale.
Art.12.
Închirierea spa iilor proprietate publică aflte pe teritoriul Pie ei
Agroalimentare se poate face numai prin licita ie publică, după aprobarea de către
Consiliul Local a caietului de sarcini.
Art.13.
2
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Dotarea pie ei agroalimentare se poate complecta
fonduri din bugetul local.

i prin aprobarea unor

Art.14.
Bugetul Pie ei Agroalimentare tei, precum i execu ia bugetară anuală
se vizează de ordonatorul principal de credite i se aprobă de Consiliul Local.
Art.15.
Pia a Agroalimentară dispune de arhivă proprie în care se păstrează
documentele în conformitate cu prevederile legale i prezentul regulament avizat
de către Primarul ora ului tei i aprobat de Consiliul Local tei prin HCL
Nr.___ din ______________ .

CAPITOLUL IV
TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE
Art. 16.
Tipul Pieței
Pia a Agroalimentară
Art. 17
. Produse comercializate
Produsele care se comercializează în pia ă conform HCL nr. 18/200 sunt:
- Legume i fructe
- Alimenatre
- Flori
- Nealimentare
- Artizanale
- Uz gospodăresc
- Înbrăcăminte i încăl ăminte (noi i second-hand)
Art.18.
Programul de funcționare
1. Pia a func ioneză de luni până vineri, cu afluen ă mai mare în zilele
de mar i i vineri
2. Orarul de func ionare:
L 700 - 1500
M 600 - 1400
M 700 - 1500
J 700 - 1500
3

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

V 600 - 1400

CAPITOLUL V
PLANUL PIEȚEI

Art.19.
Căile principale de acces în piață
- 1. Cele două intrări din dreapta i stânga Primăriei
- 2. Căi de acces cu autoturisme, intrare în stânga sta iei CFR pe lângă
magazinul de materiale de construc ii i intrarea din spatele pie ei pe
lângă magazinul cu materiale de construc ii Aurodim.
Art. 20.
Spații de parcare:
În Pia a Agroalimentară se găsesc următoarele spa ii de parcare:
- Spa iu de parcare situate în spatele Primăriei
- Spa iu de parcare situate în dreapta i sânga barierei CFR până la
Restaurantul Pub 35.
- Pentru vânzătorii (comercian ii din pia ă) loc de parcare pentru
autoturismele mici, pe platoul din pia ă în apropierea locului de
vânzare, astfel încât să nu blocheze locul de vânzare al altor
comercian i, a pietonilor sau în caz de nevoie pentru ambulan ă,
pompieri etc.
Art. 21.
Sectorizarea pieței
A. Sector produse alimentare preambalate i nealimentare R1+R2
B. Sector producători agricoli R3 + R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10
C. Sector legume – fructe R11+R12+R13+R14+R15+R16
D. Hală lactate
E. Sector bazaar (haine noi +second-hand)
F. La intrarea în pia ă flori i produse unicat
G. În spatele Primăriei sunt expuse, la nevoie, spre comercializare
produse de cerere curentă
H. Chio curile de alimenta ie publică se găsesc situate în spatele
sectorului acoperit
I. Hala de lactate este situată în primul sector acoperit
J. Cantarul de control cât i locul de închirieri cântare i a altor
servicii oferite în cadrul pie ei se găsesc ăn biroul administrativ
K. Spa iile de depozitare a de eurilor se găsesc pe teritoriul pie ei în
containere ecologice
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L. Grupul sanitar este situate în dreapta biroului administrativ.

Art.22.
Prezentarea ansamblului pieței și al platoului
- Suprafa a totală =16.405 mp (CF 3452)
- Suprafa a utilă = 6.300 mp
- Suprafa a acoperită = 1.440 mp
- Anexe: social + sanitare = 39,43 mp
Sectoarele existente în piață sunt următoarele:
a. Sector produse alimentare preambalate i nealimentare 12 de locuri,
rezervate 5
b. Sector producător agricol particular 180 de locuri, rezervate 42
c. Sector legume – fructe 40 de locuri, rezervate 22
d. Hală lactate 16 locuri
e. Sector bazaar 110 mp
Sectoarele (A,B,C) sunt acoperite cu material din fibră de sticlă, sectorul de
produse alimentare preambalate i nealimentare , cât i sectorul legume – fructe
este dotat cu mese de 1 mp, confec ionate din fibră de sticlă cu poliesteri arma i
în sectorul destinat producătorilor agricoli particulari se găsesc mese din fibră de
sticlă i mese confec ionate din beton sclivisit.

CAPITOLUL VI
SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI
Art.23.
Administratorul pie ei atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli i
comercializan ilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor i în
limita locurilor destinate vânzării existente în sectorul din pia ă destinat
desfacerilor acestor produse.
Art.24. Servicii pentru desfă urarea în condi ii optime a activitătii din
pia ă:
- Spa iu pentru depozitarea mărfurilor i ambalajelor
- Spa iu pentru inchirierea cântarelor i echipamentelor de protec ie
- Loc pentru cântar de control
- Bazin pentru spălarea legumelor i fructelor
- Birou administrativ
- Spa ii pentru păstrarea materialelor de între inere i cură enie
- Locuri de parcare
5
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- Containere i pubele pentru colectarea de eurilor rezultate din
activitatea comercială
- WC public
- Pia a este racordată la re eaua electrică i la re eaua de apă a
ora ului.

CAPITOLUL VII
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR
PIEȚEI
Art.25.
(1)Drepturi
- Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în pia ă
- Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la
administra ia pie ei cântare verificate metrologic
- Să aibă acces gratuit la cântarul de peste 30 kg la o singură cântărire
- Să poată practica pre urile la produsele pe care le comercializează
- Să aibă acces la serviciile oferite de administra ia pie ei
- Să fie informat asupra perioadei i orarului de func ionare a pie ei.
(2) Obligații
- afi area pre urilor, provenien a, data recoltării pentru produsele oferite
la vânzare conform prevederilor legale in vigoare
- respectarea legisla iei privitoare la desfacerea produselor
- etalarea instrumentelor de măsură
- folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic
- inscrip ionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate
sau asocia iei familial la loc vizibil, u or de citit i care să nu poaă fi tearsă
- men inerea permanent a cură eniei la locul de vânzare i în jurul
acestuia i transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pie ei,
ori de câte ori este cazul
- să nu expună marfa mărfurile în afara locului de vânzare alocat
- sa nu ofere spre vânzare mărfurile din mers
- să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pie ei i după
închiderea acesteia
- este interzisă vânzarea pe pia ă a substan elor toxice, inflamabile sau
explosive, de orice fel, a celor care dăunează mărfurilor aflate la vânzare, precum
i a armelor de foc i muni ie, cât i a băuturilor alcoolice
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- fiecare utilizator va plăti pentru locul ocupat în pia ă, taxele conform
reglementărilor legale în vigoare i va declara cantită ile de produse spre
comercializare.

CAPITOLUL VIII
REGLEMENTĂRI PRIVIND SECURITATEA PRODUSELOR
Art.25.
Reglementările specifice privind securitatea produselor se stabilesc prin HG
la propunerea organelor sale de specialitate.
Art.26.
(1) Producatorii sunt obliga i să pună pe pia ă numai produse sigure. Un
produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de
dispozi iile legislatiei na ionale atunci când în absen a prevederilor comunitare
specifice, privind reglementarea produsului în cauză, el este conform cu
reglementarile na ionale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia
este comercializat, stabilite cu cu respectarea principiilor liberei circula iei a
produselor i serviciilor de pia ă i care formulează cerin e de sănatate i
securitate pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a fi comercializat.
(2) Să organize chiar după punerea sa pe pia ă ca fiind sigur verificarii
corespunzatoare ale caracteristicilor sale de siguran ă pe o scară adecvată, până de
utilizare sau de consum;
(3) Să solicite par ilor interesate toate informa iile necesare;
(4) Să preleveze mostre de produse spre a le supune analizelor referitoare la
securitate;
(5) Să solicite marcarea cu avertismente corespunzatoare privind riscurile pe
care le poate prezenta, redactate în mod clar, u or de înteles, lizibil i inteligibil
în limba română fără a exclude prezentarea i ân alte limbi;
Art.27.
În România autoritatea competentă pentru supravegherea pie ei privind
conformitatea produselor cu cerin ele generale de securitate , constatarea
contraven iilor, aplicarea sanctiunilor i stabilirea măsurilor complementare este
Autoritatea Natională pentru Protec ia Consumatorilor.

7

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

CAPITOLUL IX
DREPTURILE, RĂSPUNDERILE ȘI OBLIGAȚIILE
ADMINISTRATORULUI PIEȚEI
Art.27.
Administratorul pietei are urmatoarele drepturi, răspunderi și
obligații:
Administrator piaţă: Persoană care conduce nemijlocit în locaţie publică
amenajată pentru comerţ de mărfuri sau servicii publice necesare consumatorilor.
Administratorul de piaţă îndrumă şi coordonează întreaga activitate a pieţei
adoptând cele mai bune soluţii pentru a realiza un serviciu de calitate şi eficienţă
economică crescută.
Drepturi:
- Esenţial şi de bază: dreptul la muncă şi organizarea activităţii
- Protecţie din partea Organelor de ordine şi a conducerii Primăriei în
rezolvarea problemelor curente sau generale care îi depăşesc sfera de aplicabilitate.
- Sprijin financiar, material pentru atingerea unor parametrii normali de
dotare, organizare, funcţionare a obiectivului din administrare.
Răspunderi:
- Administratorul de Piaţă răspunde nemijlocit de toate activităţile ce se
derulează în sfera sa de activitate.
- De încadrarea în personal pentru acoperirea serviciilor solicitate de cei în
drept.
- Răspunde de asigurarea necesarului de materiale în menţinerea curăţeniei
în locaţia de administrare.
- Răspunde de integrtatea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar aflate în
gestiunea lui în calitate de administrator
- De securitatea gestiunii din magazia de bilete valorice, decontarea prin
gestiune directă a personalului din subordine care prelucrează aceste bilete sau
chitanţiere.
Obligații:
- Elaborează Regulamentul pentru func ionarea pie ei i îl supune spre
avizare autorită ilor publice locale;
- Verifică dacă, utilizatorii pie ei au calitatea de producător/comerciant
conform prevederilor legale i nu permite accesul acestor comercian i;
8

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

precum
-

Verifica daca, utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
Afi ează la loc vizibil Regulamentul cadru, orarul de func ionare,
i tarifele practicate de pia ă;
Sprijină organele de control;

- Nu admite în pia ă un numar de utilizatori mai mare decât limita
locurilor de vânzare existente în sectorul de pia ă, destinat desfacerii produselor
oferite de ace tia;
- Stabile te tarifele pentru serviciile prestate ;
- Asigură, evident solicitărilor locurilor de vânzare i asigură atribuirea
acestora producătorilor agricoli i comercian ilor, produselor de uz gospodăresc
în ordinea solicitărilor;
- Controlează dacă mijloacele de masurare-proprietatea pie ei sunt
verificate din punct de vedere metrologic i interzice folosirea celor care nu
corespund din punct de vedere metrologic;
- Asigură verificarea periodică din punct de vedere metrologic a
cântarelor pe care le ofera spre închiriat utilizatorilor pie ei;
- Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumparător
a corectitudinii cântăririlor;
- Asigură salubrizarea zilnică a pie ei i ori de cate ori este necesar;
- Asigură în mod gratuit func ionarea unor cântare tip balan ă sau
bascule
cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire necesare mărfurilor vândute în
cantitate mare de către utilizatorii pie ei;
- Nu închiriază cantare i locuri în pia ă fară Atestat de producător sau
Certificat de înregistrare .

CAPITOLUL X
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 28.
Constitue Contravenții următoarele fapte:
1. Func ionarea pie ei fară Autoriza ie eliberată de organele competente;
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2. Func ionarea pie ei fară un regulament propriu ăn func ie de tipul
acesteia eliberat de administratorul pie ei i avizat de autoritatea
publică locală;
3. Acordarea de către administratorului pie ei cu profil agroalimentar a
unui procent mai mare de 10% din suprafa a comercială a platoului
pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc;
4. Neasigurarea de către administratorul pi ei a cântarelor cu capacitate de
peste 30 kg la o singură cântarire;
5. Neafi area de către administratorul pie ei a tarifelor pentru seviciile
practicate în cadrul pie ei;
6. Nerespectarea de către administratorul pie ei a tipului de pia ă stabilit
prin regulamentul de func ionare al acesteia;
7. Neatribuirea de către administratorul pie ei a locurilor de vânzare
destinate producătorilor agricoli i comercian ilor produselor de uz
gospodăresc, în ordinea solicitărilor i în limita locurilor disponibile
existente în sectorul de pia ă destinat produselor oferite spre vânzare de
către solicitan i;
8. Neverificarea de către administratorul pie ei a actelor care să ateste dacă
cântarele proprii ale comercian ilor sunt verificate metrologic;
9. Neasigurarea de către administratorul pie ei a cântarului de control
verificat metrologic pentru verificarea de către cumpărator a
corectitudinii cântăririlor;
10. Cedarea prin orice forma de contracte cu ter i de către comercian i,
de inători prin contract de închiriere sau asociere cu administratorul
pie ei, structurilor de vânzare ob inute ăn folosin a, precum i a
locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli;
11.Neafi area la locul de desfă urare a activită ii din zona publică de ctre
persoane fizice A.F. sau P.F., P.J. a numelui, denumirii iar pentru S.C. i
a sediului social a a cum au fost înregistrate la Registrul Comer ului;
12.Neafi area de către administratorul pie ei în locuri u or accesibile a
regulamentului propriu pentru func ionare a pie ei;
13.Neasigurarea de către administratorul pie ei a condi iilor de
comercializare în pia ă conform prevederilor din regulamentul propriu
pentru func ionarea pie ei;
14.Neafi area de către administratorul pie ei în loc vizibil a orarului de
func ionare a pie ei la punctele principale de acces în pia ă;
15.Desfasurarea in incinta pietei a activitatilor de prestari de sevicii de
alimentative publica in structuri de vanzare nespecializate;
10
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16.Neasigurarea cerin elor legale pentru produsele industriale de a fi
probate sau verificate, pentru produsele comercializate de către persoane
fizice autorizate A.F. sau personae juridice în zone publice, în structuri cu
loca ie fixă sau temporară.
Art.29.
Contraven iile prevazute la articolul 28 se sanc ionează cu amendă
conform legisla iei în vigoare.

Art.30.
Constatarea contraven iilor prevazute la art.28 i aplicarea sanc iunilor se
realizează de către organelele abilitate conform legisla iei în vigoare.

CAPITOLUL XI
CADRUL LEGISLATIV
Art.31.
Cadru legislativ
1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, art. 108 – privind emiterea de Hotărâri şi
Ordonanţe ale Guvernului;
2. ORDONANŢĂ nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă
3. LEGE nr.215/ 2001administraţiei publice locale
4. ORDONANŢA nr. 71 / 2002(*actualizată*) privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local
5. ORDIN nr. 601 / 2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN
6. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii*)
7. LEGE nr. 215 / 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;
8. ORDIN nr. 99 / 2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condiţiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea şi
controlul sanitar veterinar al laptelui şi produselor lactate
9. LEGE nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol
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10. HOTĂRÂRE nr. 1.614 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de
câmp
11. HOTĂRÂRE nr. 348 / 2004 privind exercitarea comerţului cu produse
şi servicii de piaţă în unele zone publice
12. HOTĂRÂRE nr. 954 din 18 august 2005
privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală
13. LEGE nr. 245/ 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a
produselor*).

CAPITOLUL XI
DISPOZIȚII FINALE

Art.32.
Prezentul Regulament, intră în vigoare după aprobarea în Consiliul Local al
Orasului Stei.
Art.33.
Prevederile Regulamentului vor fi aduse la cunostinţa salariaţilor prin
intermediul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Ora ului
tei, prin afişare şi/sau pe bază de semnătură.
Art.34.
Prezentul Regulament se va afi a în incinta pie ei, intr-un loc vizibil.
Art.35.
În baza legislaţiei ulterioare, precum şi a unor prevederi precizate prin acte
normative, se va reactualiza prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.
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ANEXA la Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare, a organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de
posturi ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ştei

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE
EVIDENŢŢ A PERSOANELOR
AL ORAŢULUI ŢTEI

1
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CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Ştei,
denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează şi funcţionează în
subordinea consiliului local al oraşului Ştei, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art. 4
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.
(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului
Ştei se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.
Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele
ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor
normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de
ghişeu unic.
(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul
persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în
executarea legii.
Art. 4 – Activitatea Serviciului public comunitar local este coordonată şi controlată
metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul
Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor al judeţului Bihor.
Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură
întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de
identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi
desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple
electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic.
(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, Serviciul
public comunitar colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului
Afacerilor Interne şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice
2
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şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor
normative în vigoare.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor(compartiment) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al oraşului
Ştei, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a
Bazelor de Date şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Organigrama serviciului public comunitar (compartiment) este prevăzută
în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar (compartiment) este
prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe
linie de:
a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) – stare civilă;
c) - eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
d) - informatică;
e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.
Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de
lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza
de competenţă.
(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la
bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de
control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului
public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii,
păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se
stabilesc între şef şi personalul subordonat acestuia.
Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat
distinct faţă de aparatul propriu de specialitate al primarului .
(2) La nivelul compartimentului, activitatea de control şi coordonare este
atributul secretarului de oraş şi se realizează prin intermediul funcţionarului public
desemnat prin dispoziţie de către primar. De asemenea, în activitatea de control, pe
3
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linii specifice de muncă, funcţionarul public desemnat prin dispoziţie, poate angrena
şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.
(3) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de
conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea
mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în
mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor
necesare pentru asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor
propuse.
Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor
pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor domiciliaţi pe raza oraşelor Ştei,
Nucet, Vaşcău şi a comunelor Criştioru de Jos, Cărpinet, Câmpani, Rieni, Lazuri de
Beiuş şi Lunca.
(2) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local se
stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public
comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrare a Bazelor de Date.
Art. 11 - (1) Coordonarea serviciului public comunitar local este asigurată de
secretarul oraşului.
Art. 12 - (1) Persoana care reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu
şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din
Ministerul Afacerilor Interne, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului
Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţelor legale este desemnată prin
dispoziţie de primar.
(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, persoana
desemnată cu atribuţii de reprezentare şi cu drept de semnătură a documentelor
întocmite şi emise de serviciului public comunitar local , în conformitate cu
prevederile legale pot fi emise doar cu viza secretarului oraşului Ştei, sub a cărui
coordonare funcţionează serviciul public comunitar.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
Art. 14 - Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările
intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
4
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d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă
şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de
identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de
competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
f) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
g) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei,
denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului
Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei
către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii
economici şi către cetăţeni;
i) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea
eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple
electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor
cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciului public
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţă paşapoartelor, respectiv serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
j) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător,
paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de
înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le
eliberează solicitanţilor;
k) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
l) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
m) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi
de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite
certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
n) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi
nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor,
reglementate prin acte normative.
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SecŢiunea I
ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE
Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate,
serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de
identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de
identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează persoanelor fizice
documentele solicitate;
b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru
persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale
persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor
aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de
responsabilitate şi înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;
d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de
lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în
formularele necesare eliberării actelor de identitate;
f) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;
g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei
către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii
economici şi către cetăţeni;
i) efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă;
j) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu
interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în
vederea luării măsurilor legale ce se impun;
k) colaborează cu formaţiunile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele
organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri,
campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor
nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite
în temeiul legii;
l) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale
M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin,
în temeiul legii;
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m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie,
Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor
fizice;
n) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi
sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor
de lucru etc.;
p) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar,
trimestrial şi anual în cadrul serviciului;
q) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale
de scădere din gestiune;
r) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei
specifice;
s) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele
locale manuale;
t) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum
şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
u) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a
persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
v) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor
care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
w) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
x) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor,
reglementate prin acte normative.

SecŢiunea II
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ
Art. 16 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii
principale:
a) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite
comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau,
după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă;
b) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe
actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
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c) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de
stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente
pe marginea actului de stare civilă;
d) trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este
arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii
actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări
nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările
intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor
decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de
identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la
ultimul loc de domiciliu;
e) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării
decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau
recruţilor;
f) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată
unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele
anulate la completare;
g) comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află
lista actualizată a actelor de deces întocmite;
h) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate
cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a
lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
i) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în
condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură
spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele
de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină
securitate;
k) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate
auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de
stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin
copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin
semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
m) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele
prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este
arondată unitatea administrativ-teritorială;
n) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în
străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de
nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le
înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare
sau, după caz, a emiterii aprobării;
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o) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă
procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu
propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează,
împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către
S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
p) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări
pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă
sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu
propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz
prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către
primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
q) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă,
întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii
administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul
prealabil al S.P.C.J.E.P.;
r) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea,
redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la
D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
s) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o
comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe
operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de
la locul de domiciliu al solicitantului;
t) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30
de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost
operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
u) sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de
stare civilă cu regim special;
v) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste
componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
w) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire
ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie
domiciliate în România;
x) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de
către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă
eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare
civilă;
y) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept
obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare
civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a
dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
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z) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale
administrativă;
aa) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru
prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a
căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi
neînregistraţi la starea civilă;
bb) primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către
ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de

căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează
cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare- ieşire al cererilor de
divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala
retragere a acestora;
ab)confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de
divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi
actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa
ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu
domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie
dosarul de divorţ;
ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin HG
nr. 64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un
termen de 5 zile lucrătoare;
ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al
certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris
pe acesta;
ae) înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor
administrativ- teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de
căsătorie, de notarii publici;
af) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de
poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a
persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a
demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea
fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu
identitate necunoscută;
ag) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
ah) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor
cetăţenilor;
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aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale
M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în
temeiul legii;
ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor
de lucru etc.;
al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu
formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea
depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă
şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi
persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor
care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
ap) desfăşoară activităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în materia divorţului
administrativ;
ar) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin
acte normative.

SecŢiunea III
ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE
ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A
CERTIFICATELOR DE INMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU
NUMERE DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
Art. 17 - Pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, a permiselor de
conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a
vehiculelor, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor şi
soluţionează, în sistem de ghişeu unic, precum şi documentele necesare în
vederea eliberării paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere,
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a
vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;
b) trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în
vederea producerii paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere,
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare
a vehiculelor;
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c) preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple
electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi
plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către
solicitanţi;
d) înmânează paşapoartele simple electronice, permisele de conducere auto,
certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor,
persoanelor fizice care au solicitat eliberarea acestora;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise
de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de
conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
f) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

g) îndeplineşte şi alte atribuţii pe linia eliberării documentelor în sistem de ghişeu
unic, reglementate prin acte normative.

SecŢiunea IV
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ
Art. 18 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele
atribuţii principale:
a) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind
persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de
cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
b) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile
operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage
din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând
aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;
c) preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana
fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori
cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de
0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor
de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei;
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e) operează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor
de identitate;
f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia
din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Judeţean de
Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi
utilizatori);
h) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale
permanente;
i) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum
şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
j) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

k) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la
hardware şi sistem de operare;
l) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază
şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic
local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;
m) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de
service;
n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a
scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor
de lucru etc.;
p) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de
Evidenţă a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea V
ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,
SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul
public comunitar are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor,
regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul
serviciului;
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b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului
de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic
neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale
în materie;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în
vederea arhivării;
e) repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de
înregistrare în registrele special destinate;
f) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în
termenul legal;
g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către
conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
h) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a
sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele
activităţilor desfăşurate periodic;
i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,
sintezele şi analizele întocmite;
j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele
rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 20 - (1) Atribuţiile personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în
fişele posturilor.
(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea
serviciului public comunitar local, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu
aprobarea secretarului oraşului, a conducerii primăriei şi a Consiliului Local.
(3) Fişele posturilor serviciului vor fi reactualizate numai cu
aprobarea Consiliului local.
(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament secretarul oraşului
întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le
aprobă primarul localităţii.
Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de
muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască
şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l
privesc.
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Art. 23. Personalul de la ghişeu va da lămuriri cetăţenilor cu privire la orice
solicitare ce ţine de competenţa serviciului.
Art. 24. Toate materialele de informare din incinta serviciului se vor afişa la
panoul destinat acestui serviciu.
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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CASEI DE CULTURĂ MIRON POMPILIU ŞTEI
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare s-a întocmit în
conformitate cu prevederile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 /2006
(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale şi a ORDINULUI nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
În înţelesul legii, Casa de Cultură Miron Pompiliu Ştei din str. Cuza Vodă
nr. 11, este aşezământ cultural respectiv instituţie publică de cultură, fără
personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul cultural, de
informare şi de educaţie permanentă, reprezentînd servicii culturale de utilitate
publică comunităţii locale şi zonale.
Art. 2.
Casa de Cultură Ştei este înfiinţată şi organizată în subordinea autorităţii
administraţiei publice locale Ştei şi funcţionează sub autoritatea primarului
Orașului Ştei, în subordinea directă a secretarului Orașului ștei potrivit
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Local
ștei.
Art. 3.
După forma de organizare, Casa de Cultură Ştei nu are personalitate
juridică.
Art. 4.
Casa de Cultură Ştei are ca obiect principal de activitate organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor cultural – artistice, distractive, educative, de informare şi de
educaţie permanentă, organizarea și desfășurarea cursurilor de formare
profesională continuă, organizarea sau susșinerea formașiilor artistice de amatori,
concursuri, festivaluri, centre știinșifice, de artă populară, reprezentând serviciu
cultural de utilitate publică.
Art. 5.
În realizarea obiectivului lor de activitate Casa de Cultură Ştei are
următoarele atribuţii principale:
1
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a)
oferă produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor
cultural comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a
cetăţenilor la viaţa culturală cum sunt: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii,
etc;
b) conservă, cercetează, protejează, transmite, promovează şi pune în valoare
cultura tradiţională şi a patrimoniului cultural imaterial;
c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes
comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;
d) susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente;
e) promovarea turismului cultural de interes local;
f) conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor
şi tradiţiilor.
g) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale judeșene,
interjudeșene, nașionale.
Art. 6.
Casa de Cultură Ştei are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile aflate în
folosinţă şi care fac parte din domeniul public.
Art. 7.
Casa de Cultură Ştei nu poate fi desfiinţată decât cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
Art. 8.
Spaţiul Casei de Cultură Ştei este folosit cu prioritate pentru activităţi
cultural artistice şi recreative conform prezentului regulament.
Art. 9.
Casa de Cultură Ştei poate organiza prestări servicii, poate înfiinţa şi da în
folosinţă spaţii numai cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu aprobarea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 10.
Casa de Cultură Ştei este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, precum şi din alte surse.
Art. 11.
Casa de Cultură Ştei poate beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu
respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de ori ce fel pot fi acceptate numai
dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei
sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate.
Art.12.
Pentru finanţarea sistemului de educaţie permanentă prin Casa de Cultură
Ştei, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanţare din taxele şi
impozitele locale.
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CAPITOLUL II
PERSONALUL ŞI CONDUCEREA CASEI DE CULTURĂ ŞTEI
Art.13.
Funcţionarea Casei de Cultură Ştei se asigură prin activitatea personalului
angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, în funcţii de
specialitate, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea
programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit
prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor
convenţii reglementate de Codul civil.
Art. 14.
Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii.
Art. 15.
Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice în cadrul Casei
de Cultură Ştei, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat
în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile
personalului bugetar.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI
Art. 16.
Punerea în valoare şi gestiunea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale
Casei de Cultură Ştei.
Art.17.
Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea actiunilor culturale,
racordarea la standardele şi direcţiile de evoluţie ale culturii europene şi mondiale
din domeniile de activitate ale Casei de Cultură Ştei.
Art. 18.
Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură.
Art. 19.
Colaborarea şi parteneriatele cu alţi operatori culturali din ţară şi din
străinătate.
Art. 20.
Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea
unor noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi
diversitatea serviciilor oferite.
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Art. 21.
Identificarea unor surse alternative de finanţare, participarea la programe
naţionale, europene şi internaţionale.
Art. 22.
Eficienţa, eficacitatea şi economia în managementul mijloacelor financiare, a
resurselor umane şi materiale ale instituţiei publice de cultură.
Art. 23.
Participarea la programe de perfecţionare profesională. Personalul de
specialitate al Casei de Cultură are obligașia de a absolvi un curs de
perfecșionare o dată la 3 ani, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 24.
Viziunea strategică pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării
instituţiei publice de cultură.
Art. 25.
Personalul Casei de Cultură ștei este :
- Referent de specialitate așezământ cultural I A
- Referet I A
- Muncitor îngrijitor I

ACTIVITĂȚI PERMANENTE A CASEI DE CULTURĂ
DIN ȘTEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festivaluri concurs Miron Pompiliu
Unirea Principatelor
Festivalul Mărșișorului
Datini și obiceiuri pascale
Ziua Europei
Spectacole de divertisment
Spectacole tematice
Zilele orașului ștei
Teatru
Ziua nașională a României
Festival concurs - Obiceiuri de iarnă
Clubul Pensionarilor
Expozișii diverse
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CAPITOLUL IV
FINANŢAREA CASEI DE CULTURĂ ŞTEI
Art. 26.
Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
sau local precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale.
Art. 27.
Veniturile proprii ale Casei de Cultură Ştei provin din donaţii, sponsorizări,
finanţări interne şi internaţionale, tarife de la persoane fizice şi juridice, inclusiv
venituri din închirieri.
Art. 28.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură Ştei se aprobă de către
Consiliul Local al oraşului Ştei.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 29.
În arhiva Casei de Cultură Ştei se păstrează şi se arhivează în condiţiile legii
toate documentele care atestă activitatea cultural-artistică a instituţiei.
Art. 30.
Casa de Cultură din ștei este o institușie de interes public fără personalitate
juridică.
Art. 31.
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Casei de Cultură Ştei
intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local.
Art.32.
Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Casei de
Cultură Ştei se poate face numai în cazul apariţiei unor acte normative care impun
modificarea acestuia de către Consiliul Local.
Art.333.
Prevederile Regulamentului vor fi aduse la cunostinţa salariaţilor prin
intermediul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului
ștei, prin afişare şi/sau pe bază de semnătură.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI ȘTEI

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.
Prezentul regulament este alcătuit in conformitate cu LEGE nr. 334 din 31 mai
2002 (**republicată**)(*actualizată*) legea bibliotecilor, modificată și
completată prin
ORDONANŢĂ nr. / 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, ORDONANŢĂ nr. / 2012 pentru
modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 , si stabilește normele de organizare
și funcșionare ale Bibliotecii Orășenești ștei, aflată sub Autoritatea
Administrativă a Primăriei ștei.
Art. 2.
Biblioteca Orășenească are sediul in ștei, str. Cuza-Vodă nr. 11 și este o
bibliotecă publică de tip enciclopedic. În această calitate, biblioteca organizează
și dezvoltă colecșii enciclopedice reprezentative din toate categoriile de
documente bibliografice și alte materiale purtatoare de informașii și răspunde
nevoilor de informare locală.
Art.3.
Biblioteca Orășenească funcșionează ca institușie bugetară, asigurată financiar
și material de Primăria ștei.
Art. 4.
Biblioteca Orășenească își dezvoltă sau diminuează activitatea în condișiile legii
și pe baza hotărârii Consiliului Local ștei.
Art. 5.
Patrimoniul bibliotecii este indivizibil și nu se poate dezmembra sau disloca decât
în condișiile legii.
Art. 6.
Consultarea colecșiilor și a bazelor de date proprii este gratuită.
Art. 7.
Biblioteca Orășenească ștei funcșionează potrivit unei strategii culturale, care
are cerinșe obiective ce răspund nevoilor și dreptului de informare ale
utilizatorilor, fără discriminare.
Strategia culturală are la bază următoarele principii:
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• Echidistanșă a programelor și serviciilor desfășurate uniform către toși
utilizatorii din cadrul populașiei șintă.
• Cunoașterea și îndeplinirea nivelului de servicii, cantitativ și calitativ,
cerute de către autoritatea finanșatoare.
• Asigurarea de către autoritatea finanșatoare - Primăria orașului ștei - a
condișiilor logistice, materiale și financiare, stabilite de actele normative
în vigoare, necesare funcșionării bibliotecii la nivelul de servicii cerute.
• Protejarea bibliotecii de ingerinșele factorilor de risc, de orice fel (fizic sau
juridic), care pot perturba activitatea normală.
• Personalitate biblioteconomică și culturală a bibliotecarilor pentru a fi în
măsură să colecteze, să prelucreze, să conserveze și să pună în circulașie
documente specifice.
CAPITOLUL II
COLECȚIILE BIBLIOTECII

Art. 8.
Documentele bibliotecii sunt formate din colecții de bază și colecții uzuale.
• Colecțiile de bază se organizează după criterii tematice și se consultă
numai la bibliotecă.
• Colecțiile uzuale se organizează după criterii sistematic-alfabetice, pe grupe
tematice, în spașii cu acces liber la raft, cu respectarea particularitășilor de
vârstă ale utilizatorilor. Acestea servesc împrumutului la domiciliu.
Exemplarele unice nu se împrumută acasă, indiferent de tipul colecșiei din
care fac parte. Bibliotecarul își rezervă dreptul de a stabili care dintre
documentele bibliotecii se împrumută la sala de lectură sau la domiciliu.
Art. 9.
Achizișia pentru dezvoltarea colecșiilor se face prin cumpărare sau prin
donașii, având în vedere cerinșele utilizatorilor.
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CAPITOLUL III
FUNCȚIILE, ACTIVITĂȚILE ȘI OPERAȚIUNILE
SPECIFICE BIBLIOTECII

Art. 10.
Funcșiile fundamentale ale Bibliotecii Orășenești ștei, ca institușie publică
de cultură sunt:
• de formare, continuare și dezvoltare a colecșiilor prin sistemul de
achizișii de documente specifice;
• de prelucrare catalografică a colecșiilor;
• de comunicare și regăsire a colecșiilor de către utilizatori;
• de conservare gestionară a colecșiilor.
Art. 11.
Funcșiile operative sau aplicașiile funcșionale ale Bibliotecii Orășenești ștei,
care decurg din funcșiile sale fundamentale, sunt următoarele:
• funcșia managerială – activitatea bibliotecii se desfășoară pe baza unui
plan de activitate anual;
• funcșia administrativă – de comunicare locală și subordonare fașă de
autoritatea finanșatoare;
• funcșia de gestionare și protejare a bazei materiale și recuperarea unor
eventuale prejudicii aduse patrimoniului bibliotecii;
• funcșia statistică – culegerea de date statistice despre activitatea zilnică și
comunicarea lor către Institutul Nașional de Statistică și Biblioteca
Judeșeană „Gheorghe șincai” Bihor;
• funcșia de informare – punerea la dispozișia utilizatorilor a tuturor
mijloacelor de informare pe care le are biblioteca;
• funcșia culturală – organizarea de activităși și manifestări publice,
întocmirea unor proiecte și derularea lor, încheierea de parteneriate cu
diferite institușii (școli, grădinișe, cămine de bătrâni ș.a.)
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CAPITOLUL IV
PERSONALUL BIBLIOTECII
Art. 12.
Structura organizatorică și profesională a personalului se stabilește in
funcșie de obiectul de activitate, de funcșiile bibliotecii și trebuie să fie în
conformitate cu ORDONANŢĂ nr. 26 / 2006 pentru modificarea şi completarea
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Anexa nr.1, BIBLIOTECI PUBLICE.
Art. 13.
Ocuparea posturilor libere se face prin concurs organizat in condișiile legii.

CAPITOLUL V
OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 14.
Pentru consultarea colecșiilor și a bazelor de date ale bibliotecii, este
necesară înscrierea solicitantului ca utilizator, prin încheierea Fișei Contract de
Împrumut.
Art. 15.
Utilizatorii au obligașia să respecte integritatea documentelor și bunurilor
bibliotecii, precum și termenul de împrumut stabilit.
Art. 16.
Utilizatorii au obligașia de a avea un comportament civilizat în incinta
bibliotecii, să păstreze liniștea, ordinea, curășenia și să respecte activitășile de
lectură și studiu.
Art. 17.
Fumatul este strict interzis. Nu este permis nici consumul de băuturi
alcoolice, răcoritoare, dulciuri sau alimente.
Art. 18.
Utilizatorii care nu vor să respecte prevederile prezentului regulament pot fi
sancșionași cu suspendarea temporară sau definitivă a accesului în bibliotecă.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.
Orarul de funcșionare al bibliotecii este: de Luni până Vineri de la 8 la 16.
Art. 20.
Igienizarea spașiului de lucru al bibliotecii intră în sarcina bibliotecarului,
conform prevederilor.
Art. 21.
La data aprobării prezentului regulament, orice dispozișie contrară se
abrogă.
Art. 22.
Prezentul Regulament, intră în vigoare după aprobarea în Consiliul Local al
Orasului Stei.
Art. 23.
Prezentul Regulament se va afișa în incinta Bibliotecii Orășenești, intr-un
loc vizibil.
Art .24.
În baza legislaţiei ulterioare, precum şi a unor prevederi precizate prin acte
normative, se va reactualiza prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.

5

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
COMPARTIMENTULUI CABINETE MEDICALE ŞCOLARE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.
Prin HCL nr.584 /2009 Consiliul Local al Ora ului tei – Administraţia
Publică locală a preluat prin transfer de la Ministerul Sănătăţii personalul şi
bunurile ce privesc asistenţa medicală desfăşurată în cabinetele medicale şcolare
din unităţile de învăţământ, în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice, HOTĂRÂRE nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
Art. 2.
(1) În prezent, în structura Administraţiei Publice Locale tei funcţionează
Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare – serviciu specializat, fără
personalitate juridică, coordonat şi monitorizat de către medicul colar.
(2) Misiunea Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare este acordarea
asistenţei medicale preşcolarilor i elevilor pe toată perioada în care aceştia se află
în unităţile de învăţământ (grădiniţe, şcoli generale i licee) din ora ul tei.
(3) Cabinetele medicale şcolare funcţionează ca unităţi cu program de
lucru zilnic, cu exceptia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale.
(4) Beneficiarii serviciilor specializate acordate în cabinetele medicale
şcolare sunt preşcolarii și elevii care frecventează unităţile de învăţământ de
stat din orașul Ștei.
Art. 3.
Cabinetele medicale şcolare îşi au sediul în cadrul unităţilor de învăţământ
în care se asigură asistenţa medicală.
Art.4 Scopul Cabinetelor medicale Şcolare este asigurarea asistenţei medicale în
unităţile de învăţământ de stat, în conformitate cu prevederile OUG 162/2008 şi
ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 (*actualizat*) privind asistenţa medicală a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor. Asistenţa medicală şcolară reprezintă
ansamblul activităţilor de medicină preventivă şi curativă care se desfăşoară în
toate unităţile de învăţământ de stat.
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Art. 5.
Obiectivul principal al activităţilor de medicină şcolară este de a asigura o
dezvoltare psihosomatică armonioasă a preşcolarilor i şcolarilor prin aplicarea
metodelor de prevenţie adecvate.
(1) Asistenţa medicală acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în
care aceştia se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale din
grădiniţe şi şcoli, cu următoarele precizări :
a. Asistenţa medicală a preşcolarilor din grădiniţa cu program prelungit
se asigură în timpul programului acestei unităţi prin cabinetul medical propriu, iar
în afara programului se asigură de către medicii de familie pe listele cărora sunt
copiii.
b. Asistenţa medicală curativă a elevilor care învaţă în colile din tei,
dar care domiciliază în altă localitate şi care pe parcursul orelor de curs prezintă
afecţiuni acute care nu necesită internare în spital este asigurată de asisten a
medicală din cabinetele medicale din incinta şcolilor. Dacă medicul din cabinetul
scolar consideră necesara asistenţa medicală de specialitate, va referi elevul spre
unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate care au relaţii medicale
cu casele de asigurări de sănătate.
Art. 6.
Obiectivele cabinetelor medicale şcolare sunt:
a. acordarea de servicii medicale individuale şi la nivelul colectivităţilor;
b. asigurarea unor servicii de asistenţă medicală preventivă şi curativă;
Art.7.
La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost
respectate prevederile următoarelor acte normative:
- LEGE nr.215/ 2001administraţiei publice locale;
- LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii*);
- LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Codul de deontologie medicală din 25 martie 2005 - al Colegiului Medicilor din
România;
- Codul de etică şi deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist,
al moaşei şi al asistentului medical din România;
- Codul deontologic din 25 iunie 2005 - al medicului dentist;
- LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- LEGE nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
- LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
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- HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006 ;
- ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 (*actualizat*) privind asistenţa medicală
a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
- LEGE nr. 176 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice
pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi
operaţionalizare.
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice
- HOTĂRÂRE nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE

Art. 8.
(1) Asistenţa medicală din cabinetele medicale şcolare se asigură de
următoarele categorii profesionale: medici cu drept de liberă practică şi asistenţi
medicali.
(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin.(1) sunt încadrate cu contract
individual de muncă, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Art.9.
Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din gradiniţele
şi unităţile şcolare din tei se realizează în raport cu numărul de pre colari i
şcolari deserviţi, în conformitate cu ORDINUL nr. 653 din 25 septembrie 2001
(*actualizat*) privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor,
astfel:
I. Grădinițe:
a) gradinița cu program normal (8,00-12,00) – 100 de pre colari (5 grupe):
- 1/2 normă post asistent medical;
- 1/4 normă post medic;
b) grădinita cu program prelungit:
3
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- grădini ă cu mai mult de 100 de pre colari:
- doua posturi asistent medical (asigurare doua ture);
- 1/4 normă post medic;
II. Scoli:
- școlile cu 101-999 de elevi – o normă post asistent medical;
- școlile cu 301-999 de elevi – 1/2 normă post medic;
Art.10.
Normarea şi repartizarea personalului medico-sanitar pe unităţile de
învăţământ se vor actualiza anual în baza datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar
Bihor si Direc iei de Sănatate Publica Bihor.
Art.11.
Atribuţiile medicilor din cabinetele medicale şcolare:
(1) Atribuţii referitoare la servicii medicale individuale:
a) Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi
examenului medical de bilanţ al stării de sănătate.
b) Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate,
în vederea orientării lor profesionale la terminarea şcolii generale şi a liceului.
c) Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii care urmează să
participe la competiţii sportive, în vacanţe în diverse tipuri de tabere, la cure
balneare.
d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de
laborator şi tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor care au
indicaţie pentru acestea.
e) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în
vederea scutirii de efort fizic si/sau ore de curs, pentru o perioada ce cel mult 3
zile.
f) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru
motivarea absenţelor de la cursurile şcolare.
g) Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale
şi de ucenici, precum şi a liceului.
h) Efectuează triajul epidemiologic dupa vacanţa şcolară sau ori de câte ori
este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi
urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
i) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe,
cantine şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
j) Realizează demersurile necesare aprovizionării cabinetului medical cu
medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar
medical, precum si cu materiale de curatenie si dezinfectanti.
(2) Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor:
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a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a
elevilor , conform reglementărilor Ordinului nr. 653/2001.
b) Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de
învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
c) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi efectuează
anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii
raţionale.
d) Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru
sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi,
lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului
didactic şi administrativ), cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial,
precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
e) Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile
de admitere în licee, şcoli profesionale i postliceale
f) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri
arondate.
g) Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ
arondate o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.
h) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, informând
reprezentanţii inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică
judeţene, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.
(3) Atribuţiile referitoare la asistenţa medicală curativă:
a) Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor i elevilor din unităţile de
învăţământ.
b) Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, iar la
nevoie dispune izolarea la domiciliu si anunta medicul de familie. Prescolarii se
vor izola in izolatorul gradinitei pana la venirea parintilor.
c) Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor din uniăţile de
învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la
medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală
ambulatorie de specialitate.
d) Prescrie medicamente, elevilor care prezintă afecţiuni acute care nu
necesită internare în spital.
Art. 12.
Atribuţiile cadrelor medicale medii din cabinetele medicale:
(1) Atribuţiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare:
a) Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor,
semnalând medicului aspectele deosebite constatate.
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b) Participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate
de medicul şcolii la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale si anii terminali ai
unui ciclu de invatamant.
c) Participă la dispensarizarea elevilor problemă aflaţi în evidenţă specială,
asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele
unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, şi aplică tratamentele
prescrise de aceştia împreună cu medicii din unitatile de invatamant.
d) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare
şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de
prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii; completează partea medicală a
fişelor de tabără de odihnă ale elevilor, precum şi adeverinţele medicale la elevii
care termină a XII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale.
e) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în
licee de specialitate i şcoli profesionale.
f) Acordă consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu
transmitere sexuală şi participă la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de
copii şi tineri arondate.
(2) Activităţi cu caracter antiepidemic
a) Controlează igiena individuală a elevilor in cadrul triajului epidemiologic
derulat dupa fiecare vacanta pentru scolari si zilnic pentru prescolari, colaborând
cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
b) Controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ
(săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare
(dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie
(bucătării şi anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat
toate constatările făcute si invata personalul auxiliar din unitati cum se dozeaza si
utilizeaza dezinfectantii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
c) Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate
în rândul elevilor, ale familiilor elevilor şi ale cadrelor didactice.
Art.13.
Activitatea cadrelor medicale din Cabinetele Medicale Scolare în perioada
vacanţelor şcolare
(1) Pe perioada vacanţelor de vara se vor efectua cu precădere concediile de
odihnă, iar în cazul vacantelor intersemestriale si de iarna se vor efectua
următoarele activităţi:
(2) Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea
acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru
elevii care termină clasele a IV-a, VIII-a, a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale
şi consemnează în fişele medicale ale elevilor vaccinările efectuate de catre medicii
de familie.
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(3) Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale,
postliceale şi în licee de specialitate.
(4) Participă la cursuri sau instruiri profesionale, educatie medicala continua.
Art.14.
Responsabilităţi
pentru
întreg
personalul
din
structura
Compartimentului cabinetor medicale şcolare:
a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în
mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea
să aducă prejudicii instituţiei şi/sau pacienţilor;
b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit
legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei şi de
raportarea asupra modului de realizare a acestora;
c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea
datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.
Art. 15.
Autoritate (competenţe) pentru întreg personalul din structura
Compartimentului Cabinete Medicale Școlare:
a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi
a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
c) Propune proceduri de uz intern pentru eficientizarea activităţii
compartimentului sau instituţiei, în general;
d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de
activitate, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara
acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi
atribuţii.

CAPITOLUL III
ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE

Art.16.
Resursele financiare ale Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare sunt
administrate prin intermediul Administraţiei Publice Locale tei i sunt asigurate
de la bugetul de stat i bugetul local.
Art. 17.
Finanţarea cheltuielilor Compartimentului Cabinete Medicale colare se
asigură prin bugetul Administraţiei Publice Locale
tei , cu respectarea
prevederilor art. 2-3 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
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atribu ii si competen e exercitate de Ministerul Sănătă ii către autorita ile
Administra iei Publice Locale i ale art. 11 din H.G. nr. 56/29.01.2009 de
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162 / 2008.
Art.18.
Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.820/2009, finanţarea asistenţei
medicale acordată prin unităţile de învăţământ se efectuează astfel: de la bugetul de
stat pentru cheltuielile de personal aferente plăţii salariilor medicilor şi asistenţilor
medicali. Cheltuielile pentru asigurarea materialelor de curatenie, dezinfectantilor
conform Ordinului nr.653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri şi servicii,
cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare conform baremului stabilit in
Ordinul nr.653/2001, se asigură prin transfer de la bugetul de stat către bugetul
Administraţiei Publice Locale tei.
Art.21.
Angajarea şi efectuarea cheltuielilor pentru Compartimentul Cabinete
Medicale Şcolare se aprobă de primar, numai cu viza prealabilă de control
financiar preventiv, conform legii.

CAPITOLUL IV
MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA

Art.20.
Structura organizatorică a Compartimentului Cabinete Medicale colare
face parte integrantă din structura şi organigrama Administraţiei Publice Locale
tei.
Art. 21.
Compartimentul cabinete medicale scolare are o singură componentă:
a) medicina şcolară
Art. 22.
Schematic, structura organizatorică a Compartimentului Cabinete
Medicale Școlare se prezintă astfel:
PRIMAR
SECRETAR
Direcția de Asistență Socială
Compartimentul Cabinete Medicale Școlare,
Asistență Comunitară și Creșă
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Art. 23.
Compartimentul Cabinete Medicale Scolare este în subordinea secretarului
ora ului tei.
Art.24.
Coordonarea şi monitorizarea Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare
este asigurată de către medicul
colar pe plan local. Coordonarea
i
monitorizarea activită ii medicale este realizată prin Direc ia de Sănătate Publică
Bihor.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI MEDICAL DIN
CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE

Art.25 .
Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c. dreptul la concediu de odihnă anual;
d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e. dreptul la demnitate în muncă;
f. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g. dreptul la acces la formarea profesională;
h. dreptul la informare şi consultare;
i. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă;
j. dreptul la protecţie în caz de concediere;
k. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l. dreptul de a participa la acţiuni colective;
m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
n. salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice
şi sociale. Personalul medical care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte
drepturi salariale pe durata grevei. Raportul de muncă se suspendă la iniţiativa
salariatului pentru participarea la grevă, în condiţiile legii. Cererea de suspendare a
raportului de muncă se face în scris, cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei.
Art.26.
Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
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(1) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini
sarcinile, lucrările şi atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
(2) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
(3) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în
contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă precum şi
în legislaţia în vigoare cu privire la medici, medici dentişti şi asistenţi medicali;
(4) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de
serviciu;
(5) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii la
serviciu;
(6) obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor de care iau
cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
(7) obligaţia de a răspunde la solicitările beneficiarilor serviciilor de
asistenţă medicală şcolară;
(8) obligaţia de a colabora cu personalul unităţii şcolare unde îşi desfăşoară
activitatea prin adoptarea unui comportament bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate, în scopul asigurării serviciilor medicale de calitate;
(9) obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica prevederile legilor, regulamentelor,
codurilor (Codul de deontologie medicală, Codul de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România),
hotărârilor, ordonanţelor, dispoziţiilor, precum şi a celorlalte acte normative care le
reglementează domeniul de activitate. Necunoaşterea acestora sau neînţelegerea lor
nu îi exonerează de răspundere.
Art.27.
(1) Personalul medical are obligaţia de a asigura un serviciu public de
calitate beneficiarilor, în scopul asigurării asistenţei medicale în unităţile de
învăţământ de stat, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei, personalul medical are obligaţia de a avea un
comportament profesionist.
Art.28.
Angajaţii au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.29.
(1) Personalul medical are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul
serviciului în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act
ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu
activitatea serviciului public/instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, cu
10
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politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în
care serviciul public/instituţia în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de
parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege;
Art.30.
(1) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi
de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(2) În exprimarea opiniilor, personalul medical trebuie să aibă o atitudine
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.31.
Personalul medical 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 deţinute ori
pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art.32.
Personalul medical are obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către
serviciul, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod
privilegiat.
Art.33
(1) Personalul medical are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei
deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Personalul medical are obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se
înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le
sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Art.34.
(1) Personalul medical este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi
private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea
oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul medical are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi
bunurile aparţinând serviciului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente
funcţiei deţinute.
(3) Personalul medical trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor
care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu
prevederile legale.
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(4) Medicul are obliga ia să se îngrijească că trusa de urgen ă sa fie în
permanen ă completă i să se încadreze în termenele de valabilitate.

(5) Personalului medical care desfăşoară activităţi publicistice în interes
personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori
logistica serviciului pentru realizarea acestora.
Art.35.
(1)Personalul medical care acordă asistenţă medicală în sistemul public întro locaţie cu destinaţie specială pentru asistenţă medicală, precum şi atunci când
aceasta se acordă în afără acestei locaţii, ca urmare a unei cereri exprese din partea
persoanei sau a persoanelor care necesită aceasta asistenţă, va
încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civilă profesională
pentru prejudicii cauzate prin actul medical.
(2) O copie după asigurare va fi prezentată la doasarul personal al
angajatului, fiind o condiţie obligatorie pentru angajare. Omisiunea încheierii
asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează conform legislatiei in vigoare
(3) Această sancţiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen
de 30 de zile obligaţiei legale.
OBLIGAŢII/ÎNDATORIRI ALE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN
FUNCŢIA DE MEDIC
Art.36.
Obligaţia medicului constă în a apăra sănătatea fizică şi mentală a omului, în
a uşura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei umane, fără
discriminări în funcţie de vârstă, sex, rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie
socială, ideologie politică sau orice alt motiv, în timp de pace, precum şi în timp de
război. Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia.
Art.37.
(1) În exercitarea profesiei sale, medicul acordă prioritate intereselor
pacientului, care primează asupra oricăror alte interese.
(2) Din momentul în care a răspuns unei solicitări, medicul este automat
angajat moral să asigure bolnavului în cauză îngrijiri conştiincioase şi devotate,
inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate medicală sau la un specialist cu
competenţe superioare.
(3) Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru
a facilita pacientului său obţinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boală.
Art.38.
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Medicul este obligat să respecte drepturile fundamentale ale omului şi
principiile etice în domeniul biomedical.

Art.39.
Este interzis medicului, în exercitarea profesiei sale, să impună pacientului
opiniile sale personale de orice natură ar fi acestea.
Art.40.
Medicul are independenţă profesională absolută, libertatea absolută a
prescripţiilor şi actelor medicale pe care le consideră necesare, în limitele
competenţei sale, şi este răspunzător pentru acestea. În cazul limitării prin
constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei sale, medicul nu este
răspunzător.
Art.41.
Medicul nu va garanta vindecarea afecţiunii pentru care pacientul i s-a
adresat.
Art.42.
Încredinţarea totală sau parţială a obligaţiilor proprii către alte persoane, în
lipsa controlului personal, constituie abatere deontologică.
Art.43.
Exprimarea consimţământului informal al pacientului pentru tratament nu
înlătură responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale.
Art.44.
(1) Secretul profesional este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de
lege. Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării
profesiei sale, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a bolnavului, a
familiei, a aparţinătorilor, precum şi probleme de diagnostic, prognostic, tratament,
diverse circumstanţe în legătură cu boala. Secretul profesional persistă şi după
terminarea tratamentului sau decesul pacientului.
(2) Secretul profesional trebuie păstrat şi faţă de aparţinători, dacă pacientul
nu doreşte altfel.
(3) În comunicările ştiinţifice cazurile vor fi în aşa fel prezentate încât
identitatea bolnavului să nu poată fi recunoscută.
(4) Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale.
Art.45.
(1) Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil,
personal.
(2) Exercitarea profesiei medicale nu trebuie făcută impersonal, ci încercând
stabilirea unei relaţii umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din
partea medicului să nu pară un act formal.
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Art.46.
Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate
şi pentru mânuirea cărora are pregătire ori suficientă practică.

Art.47
În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât
timp cât este nevoie de ajutorul lui profesional.
Art.48.
Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar şi
a şanselor de însănătoşire. Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui
imaginea unei boli mai grave decât este ea în realitate.
Art.49.
(1) Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în
problemele familiale ale bolnavului, exprimându-şi părerea numai dacă este
solicitat şi numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii bolnavului.
(2) Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interesele
materiale din familia bolnavului său.
Art.50.
În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă, medicul este obligat să
răspundă la chemare, chiar să îşi ofere de bunăvoie serviciile medicale imediat ce a
luat cunoştinţă despre eveniment.
Art.51.
Medicii au datoria de a-şi perfecţiona continuu cunoştinţele profesionale.
Art.52.
Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional,
contribuind la creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi
prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima şi încrederea pacienţilor şi a
colaboratorilor.
Art.53.
Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale
profesionale.
Art.54.
Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau
între medic şi un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale.
Art.55
Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează
profesia medicală. Orice medic trebuie să se abţină, chiar în afară vieţii
profesionale, de la acte de natură să ducă la desconsiderarea acesteia.
Art.56.
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Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de
riscuri remedii sau procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice practică
neştiinţifică este interzisă.

Art.57.
Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricărei
persoane care practică ilegal medicina.
Art.58.
(1) Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce
pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit.
(2) Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenţă
sau a unor rapoarte tendenţioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă.
Art.59.
(1) Medicul trebuie să dea dovadă de diligenţă maximă în stabilirea
diagnosticului, tratamentului adecvat şi în evitarea complicaţiilor previzibile la
pacientul aflat în îngrijirea sa.
(2) Prescripţiile medicale trebuie formulate cât mai clar, medicul
asigurându-se că a fost înţeles complet de către bolnav şi anturajul acestuia,
mergând până la încercarea de a supraveghea executarea tratamentului.
Art.60.
(1) Medicul trebuie să fie apărătorul intereselor medicale ale copilului
bolnav atunci când apreciază că starea de sănătate a copilului nu este bine înţeleasă
sau nu este suficient de bine protejată de anturaj.
(2) Dacă medicul apreciază că un minor este victima unei agresiuni sau
privaţiuni, are obligaţia de a-l proteja uzând de prudenţă şi anunţând autoritatea
competentă.
Art.61.
(1) Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege,
pe baza propriilor sale constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este
interzis ca informaţiile medicale să fie prezentate deformat sau ascunse.
Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. Documentele
medicale nu trebuie să conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru
care acestea sunt întocmite şi eliberate.
(2) Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi
informată cu privire la conţinutul acestuia.
Art.62.
Medicul chemat într-o familie ori colectivitate trebuie să se îngrijească de
respectarea regulilor de igienă şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi
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anturajului responsabilitatea ce revine acestora faţă de ei înşişi, dar şi faţă de
comunitate şi colectivitate.
Art.63.
Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţă organelor competente
orice situaţie de care află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

Art.64.
(1) Medicul va trebui să îşi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie
tratat de ei. În baza spiritului de corp, medicii îşi datorează asistenţa morală.
(2) Schimbul de informaţii între medici privind pacienţii trebuie să se facă
obiectiv şi în timp util, în aşa fel încât asistenţa medicală a pacienţilor să fie
optimă.
(3) Dacă un medic are neînţelegeri cu un confrate, trebuie să prevaleze
concilierea.
(4) Este interzisă răspândirea de comentarii ce ar putea să prejudicieze
reputaţia profesională a unui confrate. Medicii trebuie să ia apărarea unui confrate
atacat pe nedrept.
(5) Constituie încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor
(critica pregătirii sau activităţii lor medicale) în faţa bolnavilor, aparţinătorilor, a
personalului sanitar etc, precum şi orice expresie sau act capabil să zdruncine
încrederea în medicul curant şi autoritatea acestuia.
(6) Ori de câte ori medicul consideră necesar să ceară părerea unui coleg
pentru elucidarea diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicaţiei
unei intervenţii, acesta va propune, de acord cu bolnavul sau aparţinătorii lui şi
ţinând cont de preferinţele acestuia, un consult cu alţi confraţi
Art.65.
Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacienţilor, cu ceilalţi
profesionişti din domeniul medical.
Art.66.
Pe durata exercitarii profesiei în regim salarial medicul este obligat să
încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.
OBLIGAŢII/ÎNDATORIRI ALE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN
FUNCŢIA DE ASISTENT MEDICAL
Art.67
(1) Asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce
aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu
demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.
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(2) Asistentul medical are obligaţia să manifeste o conduită ireproşabilă faţă
de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.
Art.68.
În caz de pericol public, asistentul medical nu are dreptul să îşi abandoneze
bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform
legii.

Art.69.
Asistentul medical este răspunzător pentru fiecare dintre actele lor
profesionale.
Art.70.
Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali din
sistemul public încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională.
Art.71.
Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie
greşeală deontologică.
Art.72.
Asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră
adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate
pe înţelesul acestora.
Art.73.
Asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense,
altele decât formele legale de plată.
Art.74.
În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali îşi datorează sprijin reciproc.
Art.75.
Constituie încălcări ale regulilor etice:
a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a
asistentului medical.
Art.76.
În interesul pacienţilor, asistenţii medicali vor avea relaţii de colaborare cu
celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei
profesionale.
Art.77.
Asistentul medical aduce la cunoştinţa persoanelor competente şi
autorităţilor competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau
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calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau
care limitează exerciţiul profesional.
Art.78
În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali au
obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă, precum şi alte
forme de educaţie continuă prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim
de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.

Art.79.
Asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu poate face discriminări pe
baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de
pacienţi.
Art.80.
Asistentul medical are obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor.
Art.81.
Asistentul medical are obligaţia să acorde asistenţă medicală şi îngrijirile
necesare în limita competenţei lor profesionale.
Art.82.
În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau
accidentări în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare
etc.), asistentul medical este obligat să răspundă la chemare, să îşi ofere de
bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.
Art.83.
Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite
exprimarea lucidă a voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie
preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotărî în numele acestuia, cu excepţia
imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgenţelor
Art.84.
Asistentul medical va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec
în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-şi
părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu
consimţământul prealabil al acestuia.
Art.85.
(1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical,
în calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă
a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic,
prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte
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(3) Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului
profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul
expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.
(4) În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât
identitatea pacientului să nu poată fi recunoscută.

Art.86.
Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a
bolilor venerice, a bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de
lege) primează faţă de interesul personal al pacientului.
Art.87.
La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea
obiectivă, fiind interzisă eliberarea de certificate de complezenţă, care ar duce la
obţinerea ilegală de către pacient a unor avantaje materiale sau sociale.

CAPITOLUL VI
PROGRAMUL DE LUCRU

Art. 88.
Programul normal de lucru:
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de
muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) Pentru persoanele încadrate pe functia de medic, durata zilnică a timpului
de muncă este de 7 ore pe zi, iar pentru persoanele încadrate pe funcţia de asistent
medical durata zilnică a timpului de muncă este de 8 ore pe zi.
(3) Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care
personalul este obligat să semneze zilnic. Nesemnarea zilnică şi la timp a
condicilor de prezenţă constituie o încălcare a normelor de disciplină a muncii şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare
Art.89.
La nivelul cabinetelor medicale şcolare ai căror angajaţi au potrivit fişei
postului muncă de teren, se deschide în mod obligatoriu un registru de evidenţă a
muncii de teren, registru în care vor fi operate ora ieşirii şi a revenirii, asumate prin
semnătură
Art. 90.
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(1) Se interzice angajaţilor serviciului să părăsească locul de muncă fără
înştiinţarea prealabilă şi aprobarea din partea şefului ierarhic, sau, în lipsa sa, a
înlocuitorului acestuia.
(2) Personalul medical are obligaţia de a respecta cu stricteţe programul de
lucru afişat şi comunicat Primăriei Ora ului tei.
(3) Orice modificare a programului de lucru se face în urma înştiinţării în
scris a conducerii Primăriei Ora ului tei cu cel putin 5 zile înainte de data de la
care este necesară modificarea programului

(4) Cadrele medicale au obligaţia să depună la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei Ora ului tei cam.14, foaia colectivă de prezenţă
pentru luna în curs, până cel târziu în ultima zi lucrătoare din luna pentru care s-a
realizat. În caz de neprezentare a foii colective de prezenţă la termenul stabilit,
drepturile salariale pentru luna respectivă vor fi suspendate până la clarificarea
situaţiei.
(5) Foile colective de prezenţă ale cadrelor medicale depuse la
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Ora ului tei cam.14, vor fi
transmise d-nului primar pentru vizare, iar ulterior Compartimentul Resurse
Umane va realiza centralizarea acestora.
Art.91.
Orele suplimentare:
1.Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul
încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată munca
suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător.
2. Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sarbatori legale şi în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucrează,
în cadrul schimbului normal de lucru, se compensează cu timp liber corespunzător
Art. 92.
Timpul de odihnă
(1) Personalul angajat în cadrul serviciului beneficiază de repaus săptămânal în
zilele de sâmbata şi duminică ale fiecărei luni.
Art.92. - Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
a) 1 si 2 ianuarie – Anul Nou;
b) 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
c) Vinerea Mare, prima şi a doua zi de Paşti;
d) 1 mai – Ziua Muncii;
e) 1 iunie – Ziua Copilului;
f) prima şi a doua zi de Rusalii;
g) 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
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h)
i)
j)
k)

1 decembrie – Ziua Na ională a României;
30 noiembrie – Sfântul Andrei;
prima şi a doua zi de Crăciun;
2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând
acestora.

Art.93. CONCEDIILE
(1) Personalul angajat are dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihnă plătit, în
raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:
- până la 10 ani – 21 de zile lucrătoare;
- peste 10 ani – 25 de zile lucrătoare.
(2) Prevederile alin. 1 se completează cu prevederile Contractului colectiv de
muncă la nivel naţional pe ramura sanitară.
(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din
motive justificate, salariatul nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea
dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul poate să
acorde concediul până la sfârşitul anului următor.
(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau
fracţionat. Poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca una dintre
fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă
numai în cazul încetării raportului de muncă al salariatului.
(6) În cadrul cabinetelor medicale şcolare concediile de odihnă se
efectuează cu precădere pe perioada vacanţelor şcolare.
(7) Programarea concediului de odihnă se face în luna ianuarie a fiecărui an
şi poate fi modificată de conducerea Primăriei Ora ului tei, dacă salariatul
solicită acest lucru.
(8) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe în cazul în care salariata
intră în concediu pentru maternitate, precum şi în cazul în care salariatul este
rechemat de către şeful ierarhic, cu aprobarea conducătorului instituţiei numai
pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa salariatului la
serviciu.
Art.94.
(1) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la
zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
a. căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b. naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
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c. decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a
salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare.
(2) Concediul plătit, prevăzut la al.(1), se acordă, la cererea salariatului, de
către conducerea instituţiei.
Art.95.
(1) Personalul contractual are dreptul la concedii fără plată, a căror durată
însumată nu poate depaşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea
următoarelor situaţii personale:

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în
instituţiile de învaţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de
an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o
formă de învatământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat
sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de
doctorat;
c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevazută la alin.
(1), în următoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în
certificatul medical; de acest drept beneficiaza atât mama salariata, cât şi tatăl
salariat, daca mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu
fără plată;
b) tratamentul medical efectuat în străinatate pe durata recomandată de
medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz,
a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se
află la tratament în străinatate - , în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al
Ministerului Sănătaţii.
(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele
decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.
Art.96.
(1) Personalul contractual are dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în
afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii compartimentului au obligaţia să anunţe in termen de 24 de ore
de la ivirea unei situaţii de incapacitate temporară de muncă, şeful ierarhic şi
Serviciului Resurse Umane, aducand la cunostiinta acestora unitatea emitenta a
concediului medical si perioada pentru care s-a eliberat.
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(3) Angajaţii serviciului aflaţi în concediu medical au obligaţia să depună
depună la Serviciul Resurse Umane certificatul de concediu medical care atestă
incapacitatea temporară de muncă, cel mai târziu până în ultima zi a lunii în care a
fost eliberat.
Art.97.
(1) Personalul contractual are dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe
o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de
indemnizaţie de maternitate.
(2) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de
naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile dupa naştere.
(3) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie
de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât
durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile
calendaristice.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu
pentru sarcină, începand cu luna a 6-a de sarcină.
Art.98.
(1) Personalul contractual are dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu
handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional,
unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineste condiţiile de stagiu de cotizare.
(3) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani
sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de
18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de
familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii,
după caz.
(4) Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile
calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este
diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat,
este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste
cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar dupa depaşirea termenului de 90 de zile,
de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
Art.99.
Salariatul beneficiază de ajutorul de deces, de pensii, precum şi de celelalte
drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
Art.100.
(1)Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
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(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea
salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din
iniţiativa sa.
(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie
înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie
să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi
durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate
realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor
de absolvire a unor forme de învaţământ sau pentru susţinerea examenelor de
promovare în anul urmator, în cadrul instituţiilor de învaţământ superior, cu
respectarea condiţiilor stabilite la alin. (5).
Art.101.
FORMAREA PROFESIONALĂ
(1) Principalele forme de educaţie medicală continuă pentru asistenţii
medicali sunt :
a. programe (cursuri) de educaţie permanentă;
b. ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de
educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
c. stagii practice;
d. manifestări ştiinţifice:
1. congrese (reuniuni naţionale sau internaţionale în care membrii unei
societăţi profesionale, delegaţi şi/sau invitaţi deliberează asupra unor interese
comune, studii sau probleme majore de ordin ştiinţific sau profesional; conferinţe
naţionale sau internaţionale convocate de obicei pentru încheierea unui consens);
2. conferinţe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociaţii, societăţi
profesionale unde se prezintă şi se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau
hotărâri asupra unor probleme curente sau de perspectivă; prezentări orale
(expuneri, prelegeri) făcute în faţa unui public, în scop ştiinţific, informaţional sau
educaţional);
3. simpozioane (discuţii organizate, pe baza unei(or) scurte expuneri asupra
unei teme ştiinţifice de actualitate, făcută de unul sau câţiva vorbitori, în faţa şi cu
participarea publicului);
4. mese rotunde (dezbateri libere pe o temă dată, conduse de un moderator,
la care sunt chemaţi să-şi spună cuvântul specialişti din domeniu sau reprezentanţi
ai publicului larg);
5. ateliere de lucru (work-shop-uri, reuniuni ştiinţifice, profesionale sau de
cercetare, cu caracter programatic, de regulă cu invitaţi, specialişti sau tehnicieni
selectaţi dintr-un anumit domeniu sau anumite domenii de specialitate care,
utilizând tehnici de dinamică de grup, sub conducerea unor moderatori şi
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facilitatori, identifică cerinţe sau probleme, analizează sau aprofundează anumite
studii, dezbat sau caută soluţii de rezolvare pentru probleme legate de un interes
comun, ştiinţific sau profesional).
6. elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice medicale: articole în
reviste medicale, capitole de carte sau cărţi, monografii, tratate, manuale medicale,
editare de carte medicală, ca şi elaborarea lucrărilor prezentate în cadrul
manifestărilor ştiinţifice.
(2) Principalele forme de educaţie medicală continuă pentru medici sunt :
a. cursurile de educatie permanenta sau formare continuă medicale,
b. ateliere de formare profesională continuă;
c. stagii practice de perfecţionare profesională sau de adaptare ori readaptare
profesională;
d. manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific, reprezentate de congrese,
conferinţe, simpozioane, mese rotunde,ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice;
e. publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste
medicale, capitole de carte, cărţi, monografii, tratate, manuale, editare de carte
medicală.
Art.102.
(1) Participarea la programele de formare profesională urmate la iniţiativa
salariatului, cu acordul conducătorului instituţiei publice, se aprobă pe baza cererii
justificate a salariatului, cu evidenţierea modului în care acesta consideră că
dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul în care doreşte să se formeze îi
va îmbunătăţi activitatea profesională.
(2) În vederea participării la un program de formare profesională se va
întocmi un referat, cu cel puţin 10 zile înainte de participare, aprobat de
conducătorul instituţiei şi purtând viza Serviciului Buget precum şi a Serviciului
Resurse Umane. Un exemplar al acestui Referat se predă Serviciului Resurse
Umane, care gestionează şi monitorizează perfecţionarea profesională a
angajatilor.
(3) La finalizarea programului de perfecţionare, angajatul care l-a urmat şi
absolvit are obligaţia de a preda la Serviciul Resurse Umane o copie xerox, după
certificatul, atestatul sau diploma eliberată de organizatorul programului de
perfecţionare, în vederea actualizării dosarului personal precum şi la Biroul
Contabilitate, sub sancţiunea nedecontării contravalorii programului de
perfecţionare.
(4) Decontarea cursurilor de formare profesională se face în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie de către Ministerul Sănătăţii.
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DISPOZIŢII PRIVIND PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A
CERERILOR, RECLAMAŢIILOR/CONTESTAŢIILOR INDIVIDUALE
ALE SALARIAŢILOR
Art.103.
Orice cerere prin care un angajat, se adresează conducătorului instituţiei şi,
sub sancţiunea neonorării ei, urmează în mod obligatoriu următorul circuit:
1) angajatul care a formulat cererea, o prezintă şefului ierarhic (medic, sef
serviciu – după caz) în vederea avizării;
2) cererea avizată se depune la , Secretariatul Primăriei Ora ului tei, str.
Andrei mure anu, nr. 4B din în vederea înregistrării, cu cel puţin 5 zile înainte de

data solicitării cu excepţia cazurilor deosebite (deces sau orice alt eveniment de
forţă majoră);
3) în baza repartizării de către domnul primar, Compartimentul Secretariat di
cadrul Primăriei Ora ului tei predă cererile înregistrate, pe bază de borderou, la
Compartimentul care are in competenta solutionarea cererii;
Art.104.
Solicitarea angajaţilor serviciului cu privire la eliberarea unei copii de pe
Carnetul de Muncă se adresează în scris către Serviciul Resurse Umane si se
depune la Secretariatul Primăriei Ora ului tei.
Art.105.
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază
individuale, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit
reglementărilor legale în vigoare este de competenţa ordonatorului de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la
cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile.
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz,
instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data
comunicării soluţionării contestaţiei.
Art.106.
Reclamaţiile angajaţilor serviciului cu privire la încălcarea unui drept
prevăzut de lege se adresează conducerii instituţiei în vederea soluţionării.
Art.107.
Eventualele conflicte apărute în procesul de muncă între angajaţii care
ocupă funcţii de aceeaşi categorie (personal de execuţie) se soluţionează de către
şeful ierarhic direct al celor implicaţi în conflict.
Art.108.
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Eventualele conflicte apărute în procesul de muncă între angajaţii care
ocupă funcţii de categorii diferite (personal de execuţie şi personal de conducere)
se soluţionează de către şeful ierarhic direct al salariatului care ocupă o funcţie de
conducere.

ÎMPREJURĂRI ÎN CARE ESTE PERMISĂ PĂRĂSIREA
LOCULUI DE MUNCĂ
Art.109.
Se interzice angajaţilor serviciului să părăsească locul de muncă fără
înştiinţarea prealabilă şi aprobarea din partea şefului ierarhic, sau, în lipsa sa, a
înlocuitorului acestuia.
Art.110.
În cazurile de forţă majoră, angajaţii serviciului pot fi învoiţi de către şeful
ierarhic.
PROTECŢIA MUNCII
Art. 111.
Obligaţiile angajaţilor privind protecţia muncii:
a) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile
de aplicare a acestora;
b) să aducă la cunoştinţă conducerii serviciului orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
c) să aducă la cunoştinţă conducerii serviciului accidentele de muncă
suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
d) să dea informaţiile solicitate de către organele de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii;
e) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte
persoane participante la procesul de muncă;
f) să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii accidentelor,
inundaţiilor, incendiilor şi alte asemenea evenimente;
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g) angajaţii serviciului răspund de integritatea tuturor bunurilor care le-au
fost puse la dispoziţie la începerea activităţii.

CAPITOLUL VII
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI
MEDICAL
Art. 112.
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că
aceştia au savârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă
într-o acţiune sau inacţiune savârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta
a încălcat normele legale în vigoare, dispoziţiile prezentului regulament, contractul
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 113.
(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) nerespectarea programului de lucru;
b) părăsirea locului de muncă în timpul programului fără aprobare;
c) întârzieri şi absenţe nemotivate;
d) încalcarea normelor şi a regulilor de protecţie şi securitate a muncii;
e) folosirea în interes personal a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale
compartimentului
f) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări care nu au legătură cu
obligaţiile de serviciu, precum şi sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi
salariati să-şi exercite atribuţiile de serviciu;
g) nerespectarea confidentialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă în
exercitarea funcţiei;
h) consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate;
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i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de
serviciu,a sarcinilor şi a lucrărilor repartizate, precum şi comunicarea de acte sau
informaţii false sau cu întârzieri repetate;
j) distrugerea sau pierderea documentelor;
k) sustragerea, sub orice formă, de bunuri sau valori aparţinând
instituţiei/serviciului;
l) refuzul îndeplinirii unor sarcini, atribuţii sau lucrări cuprinse în fişa
postului;
m) neprezentarea la solicitările beneficiarilor serviciilor de medicină şcolară;
n) neparticiparea, fără motive temeinice, la instructaje sau cursuri de
pregătire profesională organizate intern sau extern;

o) defăimarea,calomnierea directă sau indirectă a serviciului / instituţiei /
beneficiarilor serviciilor de medicină şcolară / colaboratorilor;
p) constituirea în cadrul serviciului de asociaţii cu caracter politic sau
contrare obiectului de activitate;
q) inserarea sau publicarea în ziare, reviste, broşuri, etc. a unor comunicări
în legătură cu activitatea serviciului / instituţiei, fără acordul conducătorului
acesteia ;
r) încălcarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi a celorlalte
reglementări legale în vigoare.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte
cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se
încadrează în riscul normal al serviciului.
Art.114.
Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu
poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază i/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de
conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 115.
Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură
sancţiune.
Art.116.

29

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

Angajatorul stabileste sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere
urmatoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovaţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art.117.
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune disciplinară, cu
excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei
cercetări disciplinare prealabile.

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat în scris de persoana împuternicita de catre angajator să realizeze
cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la
pct.(2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără
efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
Art. 118.
Medicul şi asistentul medical răspund în faţă Colegiului Medicilor pentru
prejudiciile produse din eroare, neglijenţă, imprudenţă sau cunostinţe medicale
insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor
de prevenţie, diagnostic sau tratament.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 119.
În luna ianuarie şi iulie a fiecărui an şi ori de câte ori este nevoie,
Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare prezintă conducerii Primăriei
Ora ului tei un raport de activitate care va fi însuşit de medicul colar.
Art. 120.
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către
Consiliul Local al Ora ului tei.
Art. 121.
30
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Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat numai prin Hotărârea
Consiliului Local al Ora ului tei.
Art.122.
Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu cele din
legislaţia în vigoare aplicabile personalului medical din cabinetele medicale
şcolare.
Art.123.
Prevederile Regulamentului vor fi aduse la cunostinţa salariaţilor prin
intermediul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Ora ului
tei, prin afişare şi/sau pe bază de semnătură.
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ASISTENȚEI MEDICALE
COMUNITARE
ASISTENȚA MEDICALĂ COMUNITARĂ
CAPITOLUL I
ART. 1.
Dispoziţii generale. Definiţie
Primăria orașului ștei beneficiază de sevicii de asistenșă medicală
comunitară din anul 2009, asigurate de o asistentă medicală.
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, la
servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.
(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.

CAPITOLUL II
Atribuțiile structurilor implicate în asistența medical comunitară
ART.4.
(1) 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
1

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

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 şi cu alţi furnizori de
servicii de sănătate, sociale, educaţionale, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale
care furnizează servicii de profil.
(3)Autoritășile administrașiei publice locale elaborează strategia și
programul anual de asistenșă medicală comunitară la nivelul unitășii
administrativ-teritoriale, monitorizează și evaluează activitatea de asistenșă
medicală comunitară.
(4) Structurile centrale, judeșene și locale cu atribușii în asigurarea
asistenșei medicale comunitare sunt: Ministerul Sănătășii, Direcșia de sănătate
publică Bihor și Administrașia publică locală ștei
CAPITOLUL III
Obiectivele, activităţile şi beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală
comunitară
ART.5.
Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:
a) identificarea activă, în colaborare cu Compartimentul 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
2
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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) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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, consumatori de
substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni
medicale înscrise în registre şi evidenţe speciale;
j) 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;
k) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;
l) furnizarea de servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita
competenţelor profesionale legale;
3
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m) direcţionarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile
medicale şi sociale şi monitorizarea accesului acestora;

n) organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu asistenșa socială 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
o) 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.
(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, nou născut;
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.
4
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(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.

CAPITOLUL VI
ART. 8.
Timpul de lucru al asistentului medical comunitar
(1) Programul de lucru al asistentei medicale comunitare este de 8 ore pe zi,
conform orarului stabilit de Administrașia publică locală și avizat de Direcșia de
Sănătate Publică judeșeană ;
(2) Programul de lucru al asistentei medicale comunitare trebuie să prevadă
activitate de teren și activitate de birou.
ART.9.
Monitorizarea și coordonarea asistentului medical comunitar
(1)Asistenta medical comunitară este monitorizată și coordonată pe plan
local de medicul coordonator al Compartimentului Cabinete medicale școlare,
Asistenșă Comunitară și Creșă, iar la nivel judetean de Direcșia de sănătate
publică Bihor.
(2)Asistenta medicală comunitară prezintă lunar raportul de activitate
medicului coordonator și Direcșiei de sănătate publică Bihor.
ART.10.
Schematic, structura organizatorică a asistenței medicale comunitare se
prezintă astfel:
PRIMAR
SECRETAR
Direcția de Asistență Socială
Compartimentul Cabinete Medicale Școlare,
Asistență Comunitară și Creșă
5
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CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
ART.11.
În luna ianuarie şi iulie a fiecărui an şi ori de câte ori este nevoie, asitenta medicală
comunitară prezintă conducerii Primăriei Orașului ștei un raport de activitate
care va fi vizat de medicul coordonator.
ART.12.
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către
Consiliul Local al Orașului ștei.
ART. 13.
Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat numai prin Hotărârea
Consiliului Local al Orașului ștei.
ART.14.
Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu cele din
legislaţia în vigoare aplicabile personalului medical din cabinetele medicale
şcolare.
ART.15.
Prevederile Regulamentului vor fi aduse la cunostinţă asistentei medicale
comunitare prin intermediul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul
Primăriei Orașului ștei, prin afişare şi/sau pe bază de semnătură.

6

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CREŞEI DE COPII ȘTEI
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
(1) Creșa de copii Ștei este o instituţie publică fără personalitate juridică,
specializată în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea şi
îngrijirea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 3 ani.
(2) Misiunea Creșei de copii ștei este de a asigura servicii integrate de
îngrijire şi supraveghere a copiilor de vârstă antepreşcolară.
(3) Creșa de copii Ștei funcţionează ca unitate cu program de lucru zilnic.
(4) Creșa de copii Ștei desfăsoară activităţi de formare timpurie și face parte
din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale - prin
furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere.
(5) Beneficiarii serviciilor acordate de Creșa de copii ștei sunt copiii
cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în orașul ștei, cu vârste cuprinse între 1 și 3
ani. În situaţia în care copilul înscris la cresă împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului
şcolar, acesta poate frecventa creșa până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi
vârsta de 4 ani.
Art. 2
Creșa de copii Ștei funcţionează în structura aparatului de specialitate al
Primarului Orașului ștei.
Art. 3
Creșa de copii Ștei îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de
Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare.
Art. 4
Creșa de copii Ștei este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în
structura aparatului de specialitate al Primarului Orașului ștei.
Art. 5
Coordonarea metodologică a serviciilor furnizate de Creșa de copii Ștei se
realizează de către Ministerul Muncii și Justișiei Sociale, şi Ministerul Sănătăţii.
Art. 6
Pentru îndeplinirea scopului serviciului, în creşă se realizează în principal
următoarele activităţi:
1
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a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor de vârstă
antepreşcolară, cuprinsă între 1 şi 3 ani;
b) asigură un program de formare timpurie adecvat vârstei, nevoilor,
potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară,
cuprinsă între 1 şi 3 ani;
c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă
primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul
preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după
caz;
d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie
de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina
separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens.
Art. 7
Obiectivele generale ale formării timpurii antepreşcolare care se asigură în creşe
vizează următoarele aspecte:
a) realizarea formării timpurii bazată pe interacţiunea activă cu adultul, rutina
zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a capacitășilor de deprinderi;
b) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de
realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
c) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice
vârstei;
d) sprijinirea părinţilor şi familiei în formarea timpurie a copiilor.
Art. 8
Principiile care stau la baza activităţii creşelor sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului,
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
b) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
e) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
f) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor părinteşti;
g) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi
garantarea drepturilor copilului.
Art. 9
2
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La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate
prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
(actualizată);
- HG nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
(actualizată);
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de
igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
- HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor;
- HG nr. 355/2007 completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza
unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
- Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă;
- OMS 1668 din 09.12.2011 privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor
şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 292 / 2011, privind asistenţa socială.
Art. 10
Termenii utilizaţi în prezentul regulament au următoarele înţelesuri:
- creşa - serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei,
servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie, copiilor de vârstă
antepreşcolară, cuprinsă între 1 şi 3 ani;
- capacitatea creşei - număr maxim de copii care pot fi deserviţi şi pentru care se
asigură servicii;
- beneficiar – copilul şi familia acestuia;
- contract furnizare servicii – înţelegere scrisă între părţi cu privire la serviciile
oferite, care va cuprinde:
- părţile contractante;
3
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- obiectul contractului;
- durata contractului;
- drepturi şi obligaţii ale părţilor;
- alte clauze convenite între părţi.
- an şcolar următor - perioada cuprinsă între luna septembrie care urmează perioadei
de înscriere şi luna august a anului următor, perioadă stabilită de către Ministerul
Educaţiei Naţionale, ca fiind an şcolar.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI ŞI SERVICII PRESTATE

Art. 11
De serviciile acordate în creşe, beneficiază următoarele categorii de persoane:
a) Copii de vârstă antepreşcolară, cuprinsă între 1 şi 3 ani care au domiciliul sau
reşedinţa în orașul ștei şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a
frecventa colectivitatea;
b) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au
contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 4 luni urmează să
se reîncadreze în muncă);
c) Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de
muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi);
d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea
de învăţământ frecventată);
e) Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma
întocmirii anchetei sociale).
Art. 12
(1) Serviciile acordate în creşă trebuie să îndeplinească standardele minime de
calitate şi se acreditează în condiţiile legii ca furnizor de servicii sociale.
(2) Serviciile care se acordă în creşă sunt:
a. servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
b. servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
c. servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere,
de educaţie parentală, de informare.
(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) se oferă în baza unui contract, încheiat între
părinte/reprezentantul legal al copilului şi conducerea unităţii, prin care se stabilesc
drepturile şi obligaţiile părţilor.
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CAPITOLUL III
ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE
Art. 13
Resursele financiare ale creşelor sunt administrate prin intermediul aparatului de
specialitate al Orașului ștei
Art. 14
Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor se realizează
din următoarele surse:
a) bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul
nedidactic şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei ;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali stabilite conform
HG.1252/2012;
d) donaţii;
e) sponsorizări;
f) alte surse legal constituite.
Art. 15
(1) Proporţia şi, după caz, cuantumul sumelor necesare finanţării creşelor din
sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Sumele încasate din contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali reprezintă
venit la dispoziţia Consiliului local al Orașului ștei.
(3) Părinţii/Reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul
creşelor sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este stabilită prin
dispoziţie a primarului, în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu
lunar brut cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali calculat pe perioada de 6 luni
anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa de venituri.
(4) Sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local,
părinţii/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare
de familie şi au aprobate planuri de servicii.
(5) Contribuţia poate fi achitată şi prin tichete de creşă, tichete sociale şi/sau
cupoane sociale, care vor fi decontate în baza unui contract de prestări servicii încheiat
cu unitatea emitentă, potrivit legii.
(6) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în creşă suportată de
părinţii/reprezentantul legal al acestora, se stabileşte în funcţie de numărul efectiv de
zile de prezenţă a copilului la programul zilnic.
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(7) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în creşă, suportată de
părinţii/reprezentantul legal al acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de
întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament,

materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, precum şi de numărul de zile frecventate
de copil în creşă.
(8) Valoarea contribuţiei se stabileşte în cotele procentuale stabilite prin HG
1252/2012 şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere stabilit pentru
creşă.
9) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte şi se aprobă anual prin
Hotărârea Consiliului Local al orașului ștei la propunerea primarului Orașului ștei.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Art. 16
În orașul ștei funcșionează o singură creșă cu program de zi.
Art. 17
(1) Creşa din orașul ștei are organizate două grupe mixte cu vârste cuprinse
între 1 si 3 ani.
(2) Creșa funcţionează după următorul program de lucru: de luni până vineri, în
intervalul orar: 7.30 – 16.30 .
(3) Programul de funcţionare al creșei urmăreşte acoperirea nevoilor părinţilor.
(4) Primirea copiilor în creşă se face în intervalul orar 7.30 – 8.45, iar ieşirea se
face în intervalul orar 15.30 – 16.30
(5) Meniul copiilor este întocmit de către medicul şcolar, respectând prevederile
Legii 123/2008, a Ordinului M.S nr. 1.563/ 2008 şi principiile unei alimentaţii
sănătoase necesare dezvoltării armonioase a copiilor.
(6) Orarul de servire a meselor:
- ora 9.00 mic dejun
- ora 10.30 prima gustare
- ora 12.00 prânz
- ora 16.00 a doua gustare
Art. 18
(1) Structura anului şcolar pentru serviciile de creşă este aceeaşi cu cea stabilită
pentru învăţământul preuniversitar.
(2) Creşele funcţionează pe tot parcursul anului, dar îşi pot întrerupe activitatea
pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada
6

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

sărbătorilor legale. Perioada de vacanţă se stabileşte în urma consultării
parinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinţi, după caz.

(3) Perioada de vacanţă se afişează de către reprezentanșii creşei la loc vizibil
părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data
începerii acesteia.
(4) Activităţile de igienizare şi, după caz, lucrările de reparaţii şi de întreţinere
ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanţă.
Art. 19
Procedurile şi criteriile pentru înscrierea copiilor la creşă
(1) Depunerea dosarelor pentru înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor se
va face în perioada 15.06 – 15.07 a anului în curs, la sediul Creșei, prin excepșie anul
2018, când înscrierea se poate face până în data de 20.08.2018.
(2) În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în ordinea
depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile.
(3) În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea
aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta
numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.
(4) La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.
(5) Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:
a. cerere de înscriere tipizată;
b. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
c. copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali,
certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de
plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
d. adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali,
adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare
înscrierii,
e. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru
creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de
muncă,
f. adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de
zi (dacă este cazul);
g. copie sentinţă de divorţ, copie sentinșă de încredinșare a minorului la
părintele care face înscrierea, copie sentinșă de interzicere a vizitării minorului în
incinta creșei de către rudele de până la gradul IV/ copie certificat de deces ( unde
este cazul);

7

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

h. adeverinţă medicală de la medicul de familie, conform prevederilor legale în
vigoare ( Adeverinșă medicală pentru înscrierea în colectivitate și avizul
epidemiologic aferent);
i. dosar plic.

(6) Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării
dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:
a. domiciliul părinţilor în Orașul ștei (dovedit prin copia după actul de
identitate) - 5 puncte
b. părinșii cu reședinșă în Orașul ștei – 1 punct
c. locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de
muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) - 3 puncte
d. adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma
de zi (dacă este cazul ) – 3 puncte
e. mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an ( se ataşează copie
după certificatul de naştere a copilului) - 4 puncte
f. fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire
cu creşa ( se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) - 4 puncte
g. copii gemeni ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte
pentru fiecare copil
h. Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care
încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) - 10
puncte
(7) Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau
activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
a. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda - 2
puncte;
b. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie - 2 puncte;
c. celor care îşi vor relua activitatea din luna octombrie - 1 punct;
d. celor care îşi vor relua activitatea din luna noiembrie - 1 punct;
e. celor care îşi vor relua activitatea din luna decembrie - 1 punct.
(8) Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială):
a. copii cu dizabilităţi ;
b. copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în
vigoare;
c. copii luaţi în plasament în familie;
d. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.
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(9) Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare,
se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare, evidenșiate întrun opis pentru fiecare dosar. Părintele va primi numărul de ordine cu data înregistrării
acestuia.
(10) Numărul de copii care poate fi înscris în creșă este în funcșie de numărul
personalului recomandat de lege, ca raport dintre adult și copii.
(11) În perioada 16.07 – 22.07 a anului în curs (excepșie anul 2018), după
finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă
pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea
copiilor la înscriere prevăzute la art. 19 alin. (6) si se va stabili lista cu copiii admişi în
limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită
prin Dispozișia Primarului Orașului ștei.
(12) Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a
depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv
începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Sediu
creșei.
(13) Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul
pentru înscrierea în creşă, poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai
copilului în termen de 3 zile de la data afișării. Contestaţiile se depun la sediul creșei
, str. Tineretului, nr. 4 şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a
contestaţiilor constituită în baza Dispozișiei Primarului Orașului ștei, în termen de 3
zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.
(14) După expirarea perioadei de contestaţie, se aprobă, lista cu copiii înscrişi şi
admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada
septembrie – iulie.
(15) Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar
următor.
(16) Copiii care nu îndeplinesc punctajul necesar pentru a fi admişi să
frecventeze creşa, în limita locurilor disponibile existente la începutul anului şcolar,
vor rămâne înscrişi pe lista de rezervă . În momentul în care se eliberează un loc la
creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe
lista de rezervă.
Art. 20
Transferarea copilului de la creșa din ștei la o altă creșă se face la cererea
scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal;
Art. 22
Scoaterea copilului din evidenţa creşei se face în următoarele situaţii:
a. în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului specialist curant;
b. în cazul în care copilul absentează 2 săptămâni consecutiv, fără motivare;
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c. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.
Art. 23
Admiterea copilului pentru a frecventa creşa se face în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar
următor.
(1) După admiterea copilului în creşă se va completa dosarul de către
părinte/reprezentantul legal cu următoarele acte:

a. avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de
ore înainte de a începe frecventarea unităţii.
b. în cazul în care copilul are antecedente medicale patologice , la intrarea în
colectivitate se impune şi opinia scrisă a medicului specialist curant cu privire la
posibilitatea menţinerii stării de sănătate a copilului respectiv și frecventarea
colectivitășii (ex: tulburări de metabolism ca şi fenilcetonuria sau boli ca şi epilepsia,
etc.);
c. examen coproparazitologic și examen coprobacteriologic și exudat SNF ale
copilului.
(2) După admiterea copilului în creşă, personalul de specialitate al creşei va
întocmi următoarele acte:
a. fişa de consultașii medicale și evaluare somatometrică;
b. semnarea contractul de furnizare servicii;
c. fişa de evaluare psihologică, unde este cazul ;
d. plan personalizat de intervenţie, unde este cazul.
Art. 24
Pentru
reprezentarea
intereselor
copiilor
în
relaţia
cu
creşa,
părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşă se pot constitui într-un comitet
de părinţi. Se vor organiza întâlniri periodice între personalul cereșei și părinși.
Art. 25
În cazul absenţei copilului din creşă pentru o perioadă mai mare de 3 zile, la
reîntoarcerea în creşă părinţii sunt obligaţi să prezinte avizul epidemiologic, eliberat de
medicul de familie care să confirme, că acesta este apt să frecventeze colectivitatea. În
cazul neprezentării acestei adeverinţe medicale, este interzisă intrarea copilului în
colectivitatea creşei.
Art. 26
În situaţia în care părintele/reprezentantul legal al copilului admis la creşă
solicită în scris amânarea frecventării creşei din motive medicale, acesta va trebui să
prezinte adeverinţă de la medic din care să reiasă perioada pentru care necesită
amânarea frecventării creşei.
Art. 27
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Amânarea frecventării creşei de către copilul admis, la solicitarea
părintelui/reprezentantului legal se poate realiza pentru o perioadă de maxim 15 de
zile.
Art. 28
Preluarea copilului de la creşă se va face de către părinţii/reprezentanţii legali
sau persoane împuternicite în scris de către aceştia. Împuternicirea va conţine datele de
identificare şi contact ale acestor persoane şi va fi depusă la dosarul copilului, existent
la creşă.

Art. 29
Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere
din evidenţă a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V
MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA

Art. 30
Structura organizatorică a creşei face parte integrantă din structura şi
organigrama Primăriei Orașului ștei.
Art. 31
Structura organizatorică a creşei se prezintă astfel:
- 1 post asistent medical;
- 2 posturi de infirmier.
Art. 32
Conducerea creşei este asigurată de către Conducerea Primăriei Orașului ștei
prin aparatul de specialitate.
Art. 33
Coordonarea creşei este asigurată de către medicul școlar care are ca atribuţii
principale:
a. Organizează şi coordonează activitatea Creşei ștei, asigură repartizarea justă
şi corectă a sarcinilor de serviciu;
b. Asigură monitorizarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în
creşă, cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi a sarcinilor
încredinţate;
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c. Asigură un mod de abordare a activităţilor din creşă, centrat pe nevoile
copilului şi ale familiei;
d. Întocmeşte şi transmite șefului ierarhic superior, statistici, informări şi
rapoarte periodice cu privire la activitatea creşei;
e. Preia si repartizează corespondenta;
f. Răspunde de comunicarea răspunsurilor la solicitările, petiţiile şi adresele
petenţilor, in termenul legal;
g. Pune în executare legile si celelalte acte normative;
h. Cultivă munca în echipă ca modalitate de bază pentru îndeplinirea
obiectivelor creşei;
i. Coordonează şi se asigură de îndeplinirea procedurilor legale pentru achiziţia
de bunuri, servicii, obiecte de inventare şi materiale necesare bunei funcţionări a
serviciilor de creşă;
j. Se implică responsabil în animarea, formarea continua şi valorizarea
personalului; are rol de model şi de suport pentru angajaţii din subordine şi stimulează
participarea acestora la îndeplinirea sarcinilor echipei;
k. Asigură dezvoltarea continuă a serviciilor oferite în creşă, în funcţie de
nevoile beneficiarilor;
l. Informează, consiliază şi relaţionează cu beneficiarii serviciilor (părinţii,
aparţinătorii);
m. Gestionează activitatea Creşei;
n. Asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de către
personalul creşei și propune sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
o. Participa la procesul de recrutare şi selectare a personalului din cadrul creşei;
p. Propune conducerii instituţiei, aprobarea structurii organizatorice, a
numărului și categoriilor de personal din cadrul creşei;
q. Asigură respectarea drepturilor copiilor şi a regulilor deontologice în relaţia
personalului creşei cu copiii, părinţii, cu ceilalţi membri ai echipei şi comunitatea;
r. Promovează şi susţine relaţii de parteneriat cu părinţii şi comunitatea;
s. Pune în aplicare proceduri clare privind securitatea copiilor în creşă;
t. Verifică şi/sau întocmeşte documentele care asigură desfăşurarea în condiţii
optime a activităţilor din cadrul creşei;
u. Se asigură că fiecare angajat posedă cunoştinţele necesare şi şi-a însuşit
practicile recomandate pentru a putea face faţă situaţiilor de urgenţă;
v. Întocmeşte regulamentul de organizare si funcţionare a creșei;
w. Dezvoltă şi gestionează baza de date cu beneficiarii serviciilor de creşă;
x. Dezvoltă proiecte comune cu organizaţiile care oferă asistenţă socială în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
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y. Întocmeşte fişele de post ale personalului din subordine şi le evaluează anual,
sau de cate ori este necesar, performanţele profesionale;
z. Obţine toate avizele/autorizările, acreditările necesare funcţionării creşei,
stabilite de legislaţia în vigoare,
aa. Participă la evaluarea nevoilor de formare a personalului și la procesul de
formare continuă;
bb. Respectă şi asigură respectarea legislaţiei în vigoare, în cadrul creşei.;
cc. Urmăreşte respectarea condiţiilor contractuale din contractele de furnizare
care au ca beneficiar Creşa ;
dd. Pune bun de plata pe facturi și semnează propunerile, angajamentele şi
ordonanţările referitoare la cheltuielile cu bunuri şi servicii ale Creşei
ee. Asigură respectarea standardelor de calitate şi se preocupă în permanenţă de
creşterea acestora;
ff. Propune proiectul de buget al creşelor.
Art. 34
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, coordonatorul de creşă se subordonează
șefului ierarhic superior.
Art. 35
Coordonatorul de creşă asigură conducerea activităţii creşei şi răspunde de buna
funcţionare a acesteia şi de îndeplinirea atribuţiilor de către personalul din subordine.
Art. 36
Statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă prin Hotărârea Consiliului
Local al Orașului ștei.
Art. 37
Principalele atribuţii ale personalului de execuţie:
Asistent medical:
a) Asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competenţelor
sale;
b) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (în mod obligatoriu cunoaşte şi
stăpâneşte manevrele şi tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie şi de acordare a
primului ajutor, în special în cazul aspiraţiei de corp străin) și anunșarea serviciului
de urgenșă 112;
c) Anunţă imediat părinţii privind situaţia de urgenţă în care se găseşte copilul;
d) Colaborează cu medicul şcolar şi cu medicul de familie al copiilor;
e) Administrează copiilor, cu acordul părinţilor, tratamentul prescris de medicul
curant (dacă este cazul)şi tratamentul în regim de urgenţă prescris de medic;
f) Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor medicale ale copiilor;
g) Monitorizează modul în care se administrează alimentaţia copiilor, în funcţie
de vârsta acestora;
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h) Controlează starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor;
i) Se asigură, sub îndrumarea medicului, de aprovizionarea cabinetului medical
din cadrul creşei cu medicamente, materiale sanitare, materiale de curășenie și
dezinfectanși;
j) Ţine evidenţa medicamentelor/instrumentarului aflate/aflat în creşă, prin
înscrierea acestora în centralizatorul de consum şi răspunde de utilizarea lor corectă;
k) Izolează copiii bolnavi sau suspecţi de a fi bolnavi/purtători de boli infectocontagioase şi informează coordonatoarea creşei asupra acestor cazuri;
l) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice
faţă de contacţi (dacă este cazul).

m) Desfăşoară sub îndrumarea medicului şcolar a unor acţiuni de educaţie
pentru sănătate a părinţilor şi copiilor;
n) Efectuează termometrizarea copiilor, cântăreşte şi măsoară copiii,
consemnând datele în fişa medicală.
o) Colaborează cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi verifică cauzele
absenţei copiilor urmărind ca revenirea lor în colectivitate să fie condiţionată de
prezentarea avizului epidemilogic favorabil, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile;
p) Urmăreşte respectarea standardelor de igienă şi a circuitelor;
q) Participă la întocmirea meniului şi anchetelor alimentare şi asigură
respectarea meniului săptămânal stabilit;
r) Supraveghează sub raportul igienei primirea şi distribuirea hranei în
conformitate cu meniul săptămânal stabilit şi avizează orice modificări ale acestuia,
dictate de situaţii conjuncturale pentru a asigura diversitatea alimentelor,
corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii şi păstrării alimentelor;
s) Efectuează triajul zilnic şi supraveghează starea de sănătate şi de igienă
individuală a copiilor
t) Păstrează legături permanente cu părinţii şi participă la acţiunile de informare,
educare a acestora;
u) Stabileşte circuitul informaţional cu alte autorităţi cu competenţe în domeniul
medical;
v) Întocmeşte evidenta zilnică a copiilor absenţi din motive medicale,
w) Ţine evidenţa examenelor medicale periodice efectuate de personalul angajat,
conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
x) Execută activitășile de statistică sanitară (completarea SAN, calcularea
indicilor de morbiditate și de dezvoltare fizică);
Infirmiera:
a) Supraveghează permanent copiii din creşă, răspunde de viaţa şi securitatea
acestora pe timpul şederii în creşă;
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b) Participă, în cadrul echipei, la definitivarea activităţilor de formare şi de
rutină zilnică;
c) Pastrează în permanentă curașenia în baie și dormitoare în caz de
necesitate;
d) Ajută la curașarea locului de luat masa și ștergerea scaunelor și a meselor;
e) Verifică în permanenșă ca resturile de mancare, șerveșele, scutece de unică
folosinșă și/sau sticlușele-biberoane ale copiilor să nu ramână împraștiate în
dormitoare sau spașiile de joacă;
f) Desfăşoară activităţi privind asigurarea igienei în creşă;.
g) Pregăteşte, adună şi schimbă lenjeria în paturile copiilor;
h) Schimbă lenjeria paturilor cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori
este nevoie;
f) Săptămânal spală şi dezinfectează jucăriile copiilor, precum şi mobilierul din
creşă;
i) Spală copiii ori de câte ori este necesar, obligatoriu îi însoţeşte la baie ori de
câte ori este nevoie,schimbă scutecele și hainele dacă este cazul, participă la servitul
mesei, contribuind la formarea deprinderilor igienico-sanitare și de comportare
civilizată;
j) Pregăteşte copiii de culcare, îi ajută la îmbrăcat şi dezbrăcat, răspunde de
ţinuta lor;
k) supraveghează în dormitor somnul copiilor;
l) însoșește copiii la plimbare la orice ieșire în curte a acestora;
m) preia copiii în fiecare dimineașă de la părinși, îi schimbă și preia și
obiectele personale ale acestora.
Art. 38
Evidenţa personalului şi a altor date în legătură cu personalul din cadrul creşelor
se ţin prin grija Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului Stei.

CAPITOLUL VI
OBLIGATIILE SI DREPTURILE
BENEFICIARILOR

Art. 39
Beneficiarii serviciilor – Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care
frecventează creşa - au următoarele obligaţii:
a. sa participe activ in procesul de furnizare a servciilor de creșă;
b. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială,
medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului verificarea veridicitătii;
15
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c. să prezinte aviz epidemiologic pentru (re)intrare in colectivitate de la medicul
de familie care să confirme starea de sănătate a copilului, la revenirea acestuia în creşă,
în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile;
d. să aducă copilul la creşă zilnic până cel tarziu la ora 8.45, iar în caz de boală
să anunţe în cel mai scurt timp personalul creşei;
e. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe
parcursul acordării serviciilor sociale;
f. să achite lunar contribuţia lunară de întreţinere stabilită de Consiliul Local
ștei;
g. să respecte prevederile stabilite în contractul de furnizare servicii încheiat cu
reprezentantul legal;

h. să participe activ la activităţile organizate de instituţie, la solicitarea
personalului creşei;
i. să fie consecvenţi în frecventarea serviciilor de creşă;
j. să respecte programul de funcţionare al creşei;
k. să aibă un comportament civilizat;
l. să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al Creşei din ștei.
Art. 40
Drepturile beneficiarilor:
1. Să i se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe
bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
2. Să beneficieze de toate serviciile oferite în cadrul creşei;
3. Să beneficieze de sprijin din partea personalului creşei pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă în ceea ce priveşte formarea timpurie a copilului,
precum şi pentru probleme de ordin medical şi/sau social;
4. Să primească orice informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe
care personalul nedidactic le poate furniza, în funcţie de evoluţia copilului.
5. De a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor de creșă;
- regulamentului de ordine interna.
6. De a participa la evaluarea serviciilor de creșă primite;
7. Dreptul de a avea acces la propriul dosar;
8. Dreptul de a-și exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor de
creșă;
9. Să li se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor personale, în
condiţiile legii;
10. Să le fie luate în considerare, în limita posibilităţilor, propunerile cu privire
la programul şi activităţile desfăşurate în cadrul creşei;
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CAPITOLUL VII
ACCESUL ÎN INSTITUȚIE

Art. 41
(1) Persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice au acces în instituţie
în baza actului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu.
(2) Delegaţiile și mass media au acces în instituţie numai cu aprobarea
conducerii.

Art. 42
În sediul creşei este interzisă intrarea persoanelor în stare de ebrietate sau sub
influenta substanţelor narcotice/halucinogene.
Art. 43
Personalul şi beneficiarii serviciilor acordate în creşe au obligaţia de a respecta
programul creşei.

CAPITOLUL VIII
REGULI DE ORDINE INTERIOARA

Art. 44
În creşă este interzisă introducerea băuturilor alcoolice, a substanţelor toxice, a
obiectelor ascuţite sau contondente susceptibile de a fi utilizate ca arme.
Art. 45
Fumatul în incinta creşei este strict interzis.
Art. 46
În creşa mai sunt interzise următoarele:
a) accesul persoanelor care nu fac obiectul activităţii creșei;
b) violenţa verbală şi fizică, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;
c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase.
Art. 47
Atât personalul creşelor cât şi beneficiarii au obligaţia de a respecta normele
privind ordinea şi liniştea în incinta creşei.
Art. 48
(1) În incinta creşei este obligatorie păstrarea curăţeniei de către beneficiari şi
personal.
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(2) Curăţenia din cadrul creşei este asigurată de personalul de deservire.
(3) În creşă este permisă introducerea obiectelor personale (cu depozitarea
acestora în spaţii special amenajate în acest sens).
Art. 49
Părinţii/reprezentanţii legali sunt responsabili pentru îngrijirea copiilor şi pentru
supravegherea lor din momentul preluării din grupă şi în afara imobilului creşei .
Art. 50
Toate încălcările şi abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi
aduse la cunoştinţa conducerii care va stabili măsurile disciplinare ce urmează a fi
luate cu respectarea Codului muncii şi a altor legi speciale în domeniu.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art. 51
(1) Fiecărui beneficiar i se întocmeşte un contract de furnizare servicii cu
respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul regulament .
(2) Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 1 an asimilat anului școlar cu
posibilitatea prelungirii acestuia în condiţiile prezentului regulament.
Art. 52
Evenimentele importante, abaterile de la dispoziţiile prezentului Regulament
sunt aduse imediat la cunoştinţa conducerii creșei.
Art. 53
Anual şi ori de cate ori este nevoie, coordonatorul de creşă prezintă un raport de
activitate care va fi prezentat conducerii Primăriei orașului ștei.
Art. 54
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legale aflate
în vigoare.
Art. 55
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către
Consiliul Local al Orașului ștei.
Art. 56
Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat numai prin Hotărârea
Consiliului Local al Orașului ștei.
Art. 57
Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu cele din
legislaţia în vigoare aplicabile personalului medical din cabinetele medicale şcolare.
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Art .58
Prevederile Regulamentului vor fi aduse la cunostinţa salariaţilor prin
intermediul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului ștei,
prin afişare şi/sau pe bază de semnătură.
Primar,
Balaj Gheorghe Iulian

Secretar,
Dale Voichișa Mariana

Întocmit,
Bălan Cristina
Consilier resurse umane
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