ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA
HOTARAREA Nr.26

/

zOtA

privind aprobarea modificArii HCL 47/20L7 privind aprobarea Regulamentului de 0rganizare
gi Funclionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Cimdrzana
AvAnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Cimdrzana, judelul Satu Mare;
AnalizAnd raportul de specialitate intocmit de Secretarul comunei Cimdrzana;
AvAnd in vedere structura organizatorice a institutiei aprobati prin Hotdrdrea Consiliului
Iocal aI comunei Clmirzana nr. 40 / 2017;
AvAnd in vedere Rapoartele de avizare ale urmdtoarelor comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Cimdrzana:
Comisia care desfdsoard activitdti cu privire Ia amenajarea teritoriului, urbanism,
activitate juridicd Si de disciplind;
Comisia care desfdsoard activitdii cu privire la muncd, protectie sociald, activitdli
social-culturale, culte, invdtdmAft sdndtate ti familie;

-

AvAnd in vedere prevederlle Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici,
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;
Avind in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicatd, cu
modificirile gi completirile ulterioare;
In baza prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduitd a functionarilor publici,
republicati;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice;
AvAnd in vedere prevederile legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normatiue, republicatS, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), alin. (3J litera bJ gi art. 115, alin. (1J,
litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administalia publicd /ocald, republicate, cu
modificirile qi completirile ulterioare;
in temeiul art. 45, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrafia publicd locald,
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

HoTARA$Tti

Art. 1.

aprobi modificarea Art. 11 alin. (1) din Cap, V - Activitdti cu privire Ia evidenla
persoanei ti stare civild din Regulamentul de 0rganizare gi Funclionare al Aparatului
de Specialitate al Primarului Comunei Cimirzana dupi cum urmeazi:
Se

Art. 11. (1) in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului

comunei
Cdmdrzana activitatdlie cu privire la evidenga persoanei $i de stare civild sunt efectuate
de cdtre secretarul comunei,
se modificd gi va avea

urmitorul conlinut:

Art. 11. (l) in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului

comunei
Cdmdrzana activitatdlie cu privire la evidenla persoanei Si de stare civild sunt efectuate
de cdtre corrsilierul cu atributii delegate de ofi;er de stare civili.

Art.

2.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de 0rganizare $i Funclionare al Aparatului
de Specialitate al Primarului Comunei Clmirzana rimAn in vigoare.

Art.3.
Art,4.

Se aprobd Regulamentul de Organizare gi Funcgionare al

Aparatului de Specialitate al
Primarului Comunei Cimdrzana, forma actualizati, conform Anexei, parte integrante
din prezenta hotirAre.
Prezenta hotirdre se comunici la: Institulia Prefectului - judelul Satu Mare, Primarul
comunei Cimirzana, toli angajalii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cimirzana gi se publici pe site-ul institu!iei,
Cdmirzana la:

',25

.07 .201,8

Pregedinte de gedin!i,
consilier,

Contrasemneazi,
Secretar,
Honca
artana

Prezenta hotirare a fost adoptati cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 21S,/2001 (r1), modificati
Prezenrir
Absenlir

Total consilieri:

10

8

Z

pentru:8

impotrivi:0

,i completaE

Ablinere:0
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE AL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CAMARZANA,
IUDETUT SATU MARE
Administratia publicl are ca obiect realizarea valorilor care exprimi interesele statului sau ale unei
comunititi distincte, recunoscute ca atare de citre stat, valori care sunt exprimate in actele elaborate de
puterea legiuitoare. Administralia publicl in unitelle administrativ-teritoriale se organizeaze ti
funclioneaz5 in temeiul principiilor descentralizerii, autonomiei locale, deconcentr;rii serviciilor
publice, eligibilitilii autoritililor administraliei publice locale, legalitetii gi al consultirii cetllenilor in
solulionarea problemelor locale de interes deosebit.

DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Primiria tunclioneazi in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administralia publice locali,
republicati, fiind o structuri funclionall cu activitate permanent;, care duce la indeplinire hotararile
consiliului local gi dispoziliile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitilii locale.
Primeria comunei Cimeflana este o institutie bugetari, avind personalitate iuridice, reprezentata prin

Primarul comunei.
Obiectivul activiti[ii sale il constituie solu]ionarea problemelor curente ale colectivitili locale gi ducerea
la indeplinire a hotarArilor Consiliului Local al comunei Cemirzana, judelul Satu Mare gi a dispozi;iilor
Primarului comunei.

2. (1) Primarul comunei este geful administraiiei publice locale, rispunde de buna fun4ionare a
aparatului de specialitate ti reprezinte comuna in relaliile cu persoanele fizice sau.luridice din fari 9i
streinetate, precum ti in justilie, in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2OOl privind administraria
publici locali, republicati.
(2) Viceprimarul ti secretarul comunei coordoneazi activitelile de la nivelul aparatului de specialitate,
conform hoterarii consiliului local de aprobare a organigramei.

Art'

Art.3'

(1) Aparatul de specialitate al primarului este format din funqionari publici 9i personal

contractual.

(2) Atribuliile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt organizate pe criteriul diferen;ierii
activitelilor desfeturate, dupe cum urmeazS;
a) ActivitiF cu privire la operaliunile economico-financiare;
b) ActivitSri de urbanism gi amenajarea teritoriului;
c) Activitili specifice de secretariat;
d] Activiteli de gestionare a resurselor umane;
eJ Activitifi cu privire la evidenla persoanei 9i stare civili;
0 Activiteli cu privire la Auditul Public Intern;
g) Activiteti de asistente ti protecfie sociale;
h) Activitafi cu privire la proteclia civila;
iJ Activitili cu privire la informare gi rela;iile publice;
i) Activitali cu privire la registrul agricol;
kJ ActivitSli cu privire la integrarea europeani;
l) Activitefi cu privire la achizifiile publice;
m) Activiteri cu privire la gospodirirea comunali;
nJ Activitiri cu privire la paza comunali;
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Primarul conduce activitatea Primeriei comunei Cimirzana Si a instituliilor publice de interes
local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului gi al secretarului.

Art.5.

Secretarul indeplineste atribuliile prevezute in Legea nr. 275/2001 privind administralia
publici locali, coordoneazi compartimentele previzute in organigrama Primiriei.

Art.6. (1) Primarul comunei

va putea stabili gi alte atributii decdt cele previzute in prezentul

regulament sau sarcini ce decurg din acte normative nou adoptate. Atribuliile vor fi cuprinse detaliat in
fisa postului pentru fiecare salariat al primiriei.
(2) Figa postului poate suferi modificari, in sensul ci se poate pune in sarcina unui salariat a unor

atributii suplimentare, numai cu acordul acestuia. Acordul salariatului nu este necesar,

cAnd

suplimentarea atribuliilor survine urmare a modificdrilor legislative intervenite intr-un domeniu deja
reglementat.

I. Activitili

cu

privire la operagiunile economico-financiare

7,

(1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana activitilile de bugetprognoze, financiar-contabile, impozite Si taxe, sunt efectuate de cltre 3 persoane din care 1 funclionar

ArL

public care exercitA atribuliile de consilier contabil, 1 funclionar public care exerciti atribulii de
inspector impozite ti taxe gi 1 funclionar public care exerciti atribuliile specifice casierului.
(2) Principalele atribulii ale funclionarilor publici menlionali la art. 7 alin. (1) din prezentul Regulamen!
sunt urmetoarele:
1. intocmirea documentelor iustificative pentru orice operalie care afecteazi patrimoniul unitefli;
2. Inregistrarea in contabilitate a operaliilor patrimoniale;
3. intocmireabilanlului contabil;
4. Asigurarea controlul asupra operafiunilor patrimoniale efectuate;
5. Furnizarea, publicarea ti pistrarea informa;iilor cu privire la situatia patrimoniului ti a rezultatelor
oblinute de unitate.
5. Asigurarea legeturii permanente cu Trezoreria Negresti-Oa$ pentru ordonanfarea cheltuielilor;
7. Asigurarea gestionerii patrimoniului Primiriei Cimirzana in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

8. Organizarea 9i conducerea evidentei contabile privind efectuarea cheltuielilor prevezute prin
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

15.
17.
18.
19.

bugetul de venituri gi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor binegti, a
decontdrilor cu debitorii gi creditorii;
Verificarea gi centralizarea dirileor de seami ale institufiilor subordonate;
Realizarea evidenlei garanriilor de gestiune pentru salaria[ii Primiriei, precum ti evidenla
timbrelor pottale necesare bunei desfaturiri a activitilii Primiriei Ci mdrzana;
Realizarea evidenlei tuturor aiutoarelor financiare acordate conform legisla;ieiin vigoare;
Verificarea gestiunii casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele gi mandatele pogtale;
finerea evidentei imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanfiere, cecuri, foi de virsimAntJ;
Solicitarea numirii prin dispozitia primarului a membrilor comisiei de inventariere anuali a
mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurti durati 9i mici valoare, a bunurilor materiale,
confruntAnd rezultatele obtinute cu evidenta contabilS gi realizind operaliunile contabile ce se
impun, inregistrAnd minusurile gi plusurile de inventar;
Controlul activitilii de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru institutiile publice
subordonate;
Elaborarea ti supunerea aprobirii Consiliului Local proiectul bugetului de venituri Si cheltuieli al
Primiriei comunei Cdmirzana, in baza notei de fundamentare intocmite de ordonatorul principal
de credite bugetare;
intocmirea periodici a situaliei execuliei bugetare ti urmirirea incadririi acesteia in limitele de
cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri Si cheltuieli;
intocmirea 9i prezentarea Consiliului Local CimArzana a contului anual de execulie al bugetului;
Completarea ordonanlirilor de plati privind disponibilul din contul de angajamente bugetare gi
rdspunderea de datele inscrise;
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20. Stabilirea necesarului de credite bugetare pentru Primiria Cimirzana gi instituliile subordonate;
2L. Elaborarea calculelor privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor gi evolu;iile acestora in
perpectivA, pentru acliunile finaniate din bugetul local;

23.

24.

25.

26.

Pregitirea lucririlor privind veniturile qi cheltuielile definitive ale bugetului local 9i ale bugetului
institutiilor subordonate, atat in faza de proiect cAt 9i in faza definitivi, inclusiv a veniturilor proprii
in vederea repartizirii sumelor defalcate din impozitul pe venit conform prevederilor legii.
Intocmirea in colaborare cu personalul responsabil de achiziliile publice la nivelul instituriei, dupe
aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli, a Iistei de investifii pe ordonatori ti surse de finanrare
gi prezentarea spre aprobare Consiliului Local;
Asigurarea, dupi aprobarea cheltuielilor definitive, defalcarea acestora pentru acuvitatea proprie
ti pentru instituriile subordonate gi transmiterea cetre acestea a sumelor aprobate, verificarea gi
corelarea repartizerii pe trimestre propuse de institu[iile respective prin bugetele de venituri gi
cheltuieli;
Verificarea ti analizarea legalitalii, necesitdlii gi oportunitilii soliciterilor de modificare a bugetului
propriu al Consiliului Local, a bugetelor instituliilor subordonate in vederea elabordrii propunerilor
ce se suspun aprobirii Consiliului Local;
Ridicarea periodice a contul de execulie al Consiliului Local de Ia Trezoreria Negregti-Oag, analizarea
veniturilor existente astfel incat si poati fi efectuate cheltuielile bugetare Si efectuarea punctaielor
cu Direclia GeneralS a Finanrelor Publice Satu Mare gi rrezoreria Negregti-oag privind execulia
bugetului.

27. intocmirea ori de cate ori este nevoie deschiderea de credite bugetare, a dispoziliilor bugetare,
ordinelor de plate cetre ordonatorul principal de credite bugetare, urmlrirea incadririi lorin buget
gi depunerea documentelor de Trezorerie.
Redactarea solicitirilor, in conformitate cu prevederile legale in materie,

29.

31.
32.
33.
34.
35.
35.
37.

citre Consiliul fude;ean gi
alte organisme centrale pentru suplimentarea bugetului local, in vederea asiguririi finanlirii
anumitor activiteri.
Efectuarea calculelor estimative pentru toate cheltuielile consiliului local, in cazul in care a cAgtigat
proiecte cu finantare nerambursabili, in vederea contracterii de imprumuturi la binci comerciale
pentru asigurarea fondurilor necesare realizirii de investirii;
lntocmirea ordinelor de plata pentru plata contributiilor la bugetul de stat, bugetul asigurdrilor
sociale, bugetul asiguririlor sociale de sinetate precum gi a altor rerineri din statul de plati;
Intocmirea dirilor de seami statistice;
Centralizarea derilor de seami statistice pentru instituliile publice aflate in subordinea Primiriei pi
inaintarea acestora citre organele superioare;
Urmirirea incasdrii impozitelor gi taxelor gi a altor creanle bugetare;
Efectuarea prin caserie a operariilor de incasiri gi plali pe baza documentelor aprobate gi supuse
controlului financiar preventiv;
Tinerea evidentei refinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanlii;
Intocmirea ordonanlirilor de plati privind drepturile salariale;
Asigurarea exercitarii controlului financiar preventiv pentru pli;ile efectuate din bugetul
autoriterilor executive falimentarea cu mijloace binetti, plSti reprezentAnd cheltuieli din bugetul
propriul, eliberlri de valori materiale ti pentru alte operaliuni specifice;
Organizarea gi asigurarea drepturilor de acces la diferite nivele pentru aplicaria de impozite Si taxe
locale;

39. organizarea, indrumarea gi urmirirea: primirii, verificirii, operarii in baza de date $i a arhivirii
declara;iilor de impunere pentru impozite gi taxe locale;
Rispunderea de intocmirea gi realizarea programului de control fiscal privind impozitele 9i taxele
locale;

in conditiile legii a mdsurilor pentru solulionarea obieqiunilor ti contestariilor
impotriva actelor de control $i de impunere, care au ca obiect constatarea gi stabilirea impozitelor
gi taxelor locale, a accesoriilor acestora;
42. 0rganizarea activitifii de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele gi taxele locale;
41. Propunerea

Anexa la HCL nr. 26

/ 2018

43. Analizarea dupi fiecare termen de plati,

pe baza eviden;ei analitice, a listei debitorilor persoane
fizice 9i juridice, care inregistreaze restanle la plata impozitelor gi taxelor locale 9i inceperea
procedurii de recuperare a creanrelor bugetare [proprire, executare siliti) in conformitate cu
prevederile legale;
44. Verificarea gi avizarea efectuirii compensirilor gi restituirilor de impozite ti taxe;
45' Verificarea 9i analizarea dosarelor depuse de contribuabili persoane fizice gi juridice conform
legislaliei in vigoare, prin care se solicite acordarea unor inlesniri Ia plata impozitelor gi taxelor
locale 9i intocmirea raportului de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local;
46. Stabilirea ti aplicarea misurilor ce se impun pentru inilierea unor ac[iuni referitoare la respectarea
disciplinei financiare, descoperirea, impunerea gi atragerea de venituri suplimentare la bugetul
local, inclusiv prin misuri de executare silitA a unitililor ti persoanelor care nu-$i achite in termen
obliga;iile fiscale;
47. Rispunderea de colectarea veniturilor bugetului local in temeiul titlurilor de creanfe sau a titlurilor
executorii in termenul legal;
48' 0rganizarea arhivdrii 9i pistririi dosarelor fiscale gi celorlalte documente referitoare la depunerea
gi incasarea debitelor;
49. Participarea la Sedinlele comisiilor de specialitate ale consiliului local, $i prezentarea situatiilor
cerute de membrii acestora;
50. Prezentarea rapoartelor despre activitatea desflgurati solicitate de Primar, Consiliul Local,
Administralia Financiare, Institulia Prefectului Judelului Satu Mare, Consiliul judelean Satu Mare;
51. intocmirea referatelor de specialitate gi colaborarea cu secretarul comunei, in vederea elaboririi
proiectelor de dispozirii ale Primarului 9i proiectelor de hoterari ale Consiliului Local, specifice
domeniului de activitate;
52. intocmirea fi;elor fiscale pentru salarialii din aparatul propriu Si consilieri precum gi declara;iilor
privind eviden;a nominali a asiguralilor gi a obligagiilor de plati la bugetul asiguririlor pentru
tomai gi bugetul asiguririlor sociale.
53' Primirea 9i verificarea pontaielor pentru plata indemnizaliilor lunare ce se cuvin consilierilor locali
pentru participarea la gedin;ele de consiliu.
54. Aplicarea gtampilei cu control financiar preventiv;
55. Colaborarea cu toate serviciile gi birourile Primiriei, precum ;i cu instituliile din subordinea
Consiliului Local;
56. Colaborarea cu diverse institutii ale administraliei publice locale sau centrale;
57. Control financiar preventiv;
58. Primirea gi distribuirea corespondenlei, tinerea evidenlei acesteia.
59' indeplinirea oriciror alte atributii rezultate din hotirAri ale Consiliului Local gi dispozi;iile
Primarului.

II.

Acitivitili

de urbanism gi amenaiarea

Art.8. (1) in cadrul aparatului

teritoriului

de specialitate al Primarului comunei Cimirzana, activitelile de
urbanism gi amenajarea teritoriului, sunt efectuate de cdtre un funclionar public cu studii superioare
care exercitd atribu;iile specifice arhitectului-tef, atriburii delegate prin dispozilia primarului.
(2) Principalele atribufii a persoanei responsabile de activitatea de urbanism Si amenaiarea teritoiului
menlionata la art. 8 alin. (1] din prezentul Regulament, sunt urmltoarele:
l. Organizeazd, banca de date privind urbanismul gi amenajarea teritoriului gi asiguri gestionarea
acesteia (cadrul natural, populalia, infrastructura, potenlialul economic, proteclia gi conservarea
mediului natural $i construit, factori de risc natural gi tehnologic etc.).
2. Participi cu materiale specifice urbanismului qi amenajirii teritoriului, la elaborarea strategiei de
dezvoltare socio-economica, a politicilor sectoriale $i studiilor de prognozi privind zonificarea
teritoriald a comunei Cimirzana.
3. Urmiregte implementarea prevederilor planurilor de urbanism Si amenajarea teritoriului de cetre
toti operatorii implica;i in sfera de interes respectivi (amplasare, proiectare, execulie etc.).
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Pregetette cadrul pentru informatizarea activitifilor privind urbanismul gi amenajarea teritoriului.
Intocmegte notele de fundamentare pentru elaborarea documentariilor privind delimitarea zonelor
prote.iate $i expuse la riscuri naturale; intocmette documentele care stau la baza proiectelor de
hotirAri ale Consiliului Local pentru delimitarea zonelor proteiate gi expuse la riscuri naturale;
realizeazi demersurile pentru instituirea zonelor de proteclie a valorilor de patrimoniu cultural.
Gestioneazi Planul Urbanistic General [P.U.G.) al comunei Cimirzana, judegul Satu Mare;
intocmette note de fundamentare privind Planuri Urbanistice Zonale [P.U.Z.] qi Planuri Urbanistice
de Detaliu (P.U.D.) care stau la baza proiectelor de hotirAre supuse spre dezbatere 9i aprobare

Consiliului Local;
Elaboreazi gi asigure prezentarea 9i promovarea documenratiilor urbanistice la nivel de Planuri
Urbanistice Zonale [P.U.ZJ gi Planuri Urbanistice de Detaliu (p.U.D);
Participe Ia rezolvarea reclamaliilor qi a sesizirilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la
domeniul de activitate;
Asigura legitura cu serviciile ce au atributii in domeniul urbanismului gi amenajirii teritoriului;
Asiguri pestrarea 9i conservarea in siguranle a copiilor dupd documentele ti informariile ce
constituie sistemul de eviden;i, a copiilor dupi documentele gi informaliile ce constituie sistemul
de evidenle a datelor urbane pe teritoriul administrativ al comunei;
Identific; posibilitali ti avanseazi propuneri pentru dezvoltarea urbanistice a comunei;
Urmeregte realizarea lucririlor de construcrii autorizate, verifici in teren declara;ia de incepere a
lucririlor, asigurAnd reprezentare la recep;ia fi naliz5t'ii lucrerilor respective;
Participi la gedintele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism gi asiguri informafiile solicitate;
intocmette gi prezintd materiale, rapoarte referitoare la activitatea desfaturatA;
Colaboreazi cu toate compartimentele din cadrul instituliei, implicate in activitatea de urbanism;
Emite in baza prevederilor legale in vigoare certificate de urbanism, autorizalii de construire, avize
(panouri publicitare mobile-pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafici
cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme gi reclame publicitare pe raza comunei;
Execute in permanenla controale privind respectarea disciplinei in construclii;
Controleazi respectarea normelor privind autorizarea constructiilor;
Aclioneaze pentru prevenirea cazurilor de indisciplini in constructii prin avertizarea cetllenilor
care intentioneazi se execute lucriri Eri oblinerea prealabili a avizelor ti autorizatiilor de
constructii;
Verifici 9i ia misurile care se impun privind obligayiile gantierelor de construcfii in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/7997 privind autorizarea executerii lucrarilor de constructii, cu
modifi cirile gi completirile ulterioare;
Participi impreuni cu alte organe specializate la verificarea amplaserii construcliilor provizorii de
pe domeniul public, luAnd misurile legale ce se impun (amend5, desfiin;are, demolareJ;
intocmegte soma[ii gi procese-verbale de contraventie persoanelor fizice sau juridice care incalci
prevederile legale privind disciplina in construcfii, informind, acolo unde este cazul, Inspectoratul
Judelean in Construclii;
in colaborare cu organele de politie qi alte servicii publice trece la executarea in baza hotiirArilor
iudecitore$ti definitive qi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de incilcrare a
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de construcfii, modificati gi
completati;
Urmiregte respectarea indeplinirii misurilor dispuse de executivul Primiriei sau ale instanlei de
iudecati cu privire la aducerea in starea initiali a terenului;
Conform prevederilor O.G. nr.2O/1994 cumodificirile gi completirile ulterioare, primegte cererile
proprietarilor care soliciti expertizarea tehnici a construcliilor gi le inainteazi Consiliului Local;
AnalizeazS, compatibilitatea scopului declarat pentru care se soliciti emiterea certificatului de
urbanism cu reglementirile din documentaliile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse in
planurile de amenaiare a teritoriului, legal aprobate;
Formularea condiriilor $i restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea
investiliei;
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Stabilirea, impreuni cu reprezentanlii imputernici;i ai serviciilor deconcentrate ale administra;iei
publice centrale, a avizelor gi acordurilor legale strict necesare autorizirii;
Verificarea existenlei documentului de plati a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
Redactarea gi emiterea certificatului de urbanism;
Verificarea conlinutului documentatiei depuse, sub aspectul prezenterii tuturor actelor necesare

autorizirii;
Verifici in teren modul de respectare a prevederilor din documentaliile de urbanism avizate gi
aprobate, intocmeste rapoarte de control pe care le comunici primarului gi consiliului local.
Verifici in teren amplasamentele pentru care se soliciti Certificat de urbanism in vederea obfinerii
Autorizaliei de Construire pentru lucriri ce se autorizeazi de citre Primar sau Consiliul Juderean
Obfine, in numele investitorului, a avizelor gi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism,
necesare in vederea emiterii acordului unic;
Sintetizarea condiliilor din avizele gi acordurile obtinute prin gri.la emitentului, in corelare cu
proiectul de autorizare a execu[iei lucr5rilor de constructii gi cu condiliile din avizele gi acordurile

oblinute in prealabil de solicitant;
Pregetirea gi prezentarea documentaliilor depuse spre analizi in Comisia de Acorduri Unice (CAUI;
Redactarea acordului unic, in situalia in care sunt indeplinite toate condiliile tehnice ti de aviz
cerute prin certificatul de urbanism;
39. Redactarea Si prezentarea spre semnare a autorizaliilor de construire/desfiingare;
40. Analizeazd dosarele preliminare depuse de cetre initiatori in vederea declangdrii procedurii de
expropriere pentru utilitate publicd, asiguri secretariatul comisiei de cercetare prealabili.
47. Participl la lucririle Comisiei de inventariere a terenurilor, clSdirilor, construcliilor speciale,
reparatiilor capitale gi curente.
42. Colaboreazi cu Inspectoratul pentru Protectia Mediului la intocmirea gi urmirirea aplicirii
misurilor de proteclie a mediului in localitilile comunei.
43. Organizeazi banca de date proprie privind autorizarea in construclii, asigurl gestionarea acesteia
gi transmite periodic situalia centralizate.
44. Rezolvi gi rispunde in scris la sesizarile;i audienfele cetitrenilor referitoare la semnalarea cazurilor
de abatere privind disciplina in construcrii;
45. [ntocmegte referate de specialitate gi colaboreazi cu consilierul iuridic in vederea elaboririi
proiectelor de dispozilii ale Primarului gi de hotirAri ale Consiliului Local specifice activitelii;
46. Colaboreazi ti primette asistenta tehnici de specialitate in domeniul urbanismului ti amenaierii
teritoriului, la amplasarea 5i executarea lucririlor de interes local, din partea Consiliului fude;ean

37.
38.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

Satu Mare.
Este supus controlului cu

privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism, autorizatii de
construire, autorizatii de desfiinlare gi modul de pdstrare a evidentei lor, conform competentei
privind autorizarea in construclii.
Constate, stabileste ;i sancfioneaze, pe baza de imputernicire, contravenfiile in conformitate cu
prevederile legii. intocmegte procese verbale de contravenlie pentru incilcarea prevederilor legii in
domeniul urbanismului $i construcliilor.
Aduce Ia cuno$tinre trimestrial Consiliului Local, Iistele cu certificatele de urbanism, autorizariile de
construire/desfi inlare emise.
Verifici in teren sesizirile ti reclamatiile legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991
republicati, modifi catA ti completati.
Organizeazd, Si tine la zi arhiva primari cu certificate de urbanism gi autorizalii de construire,
precum gi alte documente ce intra in sfera de competenle.
Predi periodic responsabilului de arhiva Primariei dosarele cu actele emise in indeplinirea
atribuliilor, in baza procesului-verbal de predsare-primire.
Gestioneazi arhiva topo, valorifici contra cost hi4i, planuri sau copii ale acestora. 54 Participi la
seleclii de oferte ti licitalii organizate pentru achizirii publice.
Urmiregte periodic eviden;a privind durata de execulie pentru lucririle autorizate, atenlioneaze
beneficiarii referitor la eventuala prelungire a termenului, participi la recepfia lucrerilor executate
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gi efectueazi regularizarea taxelor de autorizare, conform legii.

56.
57.
58.

Raporteaze periodic situalia emiterii certificatelor de urbanism gi autorizafiilor de
construire/desfiinlare cdtre lnspectoratul Judelean in construcrii satu Mare gi consiliul fude;ean
Satu Mare -Direclia Arhitect-$ef.
Analizeazl9i rdspunde la toate soliciterile pe teme specifice activitilii desfesurate.
Indeplinegte gi alte sarcini repartizate de Consiliul Local, primar, viceprimar;
Indeplinesc orice alte atriburii rezultate din hotirAri ale Consiliului Local Si dispoziliile Primarului
9i din legislatia din domeniu.

III.
Art.9.

Activitili specifice

de secretariat

(1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimdrzana activitilile

de

secretariat sunt efectuate de citre secretarul comunei.

(2) Activitatea este organizate qi condusd in conformitate cu prevederile Legii nr. 275/2OOl a
administraliei publice locale, republicata.
(3) Principalele atribulii ale funclionarului public meniionate la art. 9 alin. (1) din prezentul
Regulament, sunt urmitoarele:
1. Asiguri documentele necesare preg5tirii gi desEguririi Sedintelor Consiliului Local, colabordnd in
acest sens cu iniliatorii de proiecte de hotirdri, cu persoanele implicate in procedura de elaborare

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a acestora.

a invitalilor la gedinlele Consiliului Local, furnizAndu-le
informatiile $i materialele ce se supun dezbaterii.
Participi la tedintele Consiliului Local, asigurAnd consemnarea in procesul-verbal a desfiguririi
$edin}ei, a punctelor de vedere exprimate vis-a-vis de toate problemele inscrise pe ordinea de zi.
Asiguri comunicarea actelor emise de Primarul comunei gi adoptate de Consiliul Local cdtre
institutiile Si persoanele interesate, precum gi citre Institu;ia Prefectului judeiului Satu Mare.
Urmirette executarea sarcinilor ce decurg din actele emise/adoptate de Primarul comunei/
Consiliul Local gi intocmegte note informative cu privire la modul de realizare a acestora.
Asiguri difuzarea corespondenlei precum gi a actelor normative 9i individuale ale Consiliului Local
citre personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cetre serviciile ti instituFile
aflate sub autoritatea Consiliului, precum gi la persoanele interesate/implicate.
Colaboreazi cu membrii Consiliului Local, asigurAndu-le datele gi informaliile necesare desfdguririi
activitifii acestora in comisiile de specialitate, gi la lucririle gedinlelor ordinare/extraordinare ale
consiliului local.
Urmerette modernizarea sistemului informalional de evidenli ti utilizare a formularisticii potrivit
naturii administraliei publice locale.
Colaboreazi cu initiatorii proiectelor de hotiriri/dispoziJii cirora le sesizeazd omisiunile ori lipsa
unor avize ce condilioneaze adoptarea actului.
Convocarea unor membri ai Consiliului Local, la nevoie, gi a comisiilor de specialitate sau a altor
persoane interesate.
Asiguri desfEgurarea gedin;elor comisiilor de specialitate.
Asiguri convocarea consilierilor,

ry.

Activitili

de gestionare a resurselor umane

Art. 10. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana activitirile cu privire
la gestionarea resurselor umane sunt efectuate de cetre secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizati gi condusi in conformitate cu prevederile Legii nr. t88/ 1999,
republicatd, cu privire la statutul functionarilor publici, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificdrile
gi completirile ulterioare.
(3) Principalele atribulii ale personalului meniionat la art. 10 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
urmitoarele:
f. intocmegte gi prezinte spre aprobare Consiliului Local Cimirzana organigrama ti statele de funclii
cuprinzind fun4iile publice ti in regim contractual pentru aparatul de specialitate al Primarului
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comunei.

4.

5.
6.
7.

Elaboreazi impreuni cu reprezentantul salaria;ilor din cadrul aparatului de specialitate,
Regulamentul de Organizare gi Funclionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Cimlrzana gi il supune spre aprobare Consiliului Local.
Elaboreazi impreune cu reprezentanlii salarialilor din cadrul aparatului propriu Regulamentul de
Ordine lnterioare al aparatului de specialitate, il supune spre aprobare primarului comunei
Cimirzana 9i urmerette respectarea acestuia.
Elaboreazi referate de specialitate ti proiecte de dispozilii gi hotirdri pentru infiinlarea de servicii
publice in subordinea consiliului Local al comunei cimirzana; analizeazi gi supune spre aprobare
Regulamentele de Organizare gi Functionare ale acestora.
Asiguri asistenla tehnici de specialitate instituriilor publice din subordinea Consiliului Local pe
linia organizirii, salarizerii ti acorderii drepturilor de personal.
Indruml9i asigurl asistenla tehnice de specialitate pe Iinia salarizerii ti aplicerii legislaliei specifice
la institufiile de culturi din subordinea Consiliului Local.
Urmire$te 9i verificd modul de intocmire a proiectelor de buget 9i bugetele definitive la capitolul
"Cheltuieli cu salariile" gi cu formarea profesionali, pentru aparatul de specialitate gi instituliile
publice subordonate.
Centralizeazi $i prezinti spre aprobare fiqele postului gi figele de evaluare anuali pentru salarialii

din cadrul aparatului de specialitate $i instituliilor din subordine, asiguri pistrarea gi evidenla
acestora.
9.

10.

11.

Colaboreazi cu instituiiile care au atribufii pe linie de gestionare a resurselor umane: Consiliul
fudelean Satu Mare, Inspectoratul Teritorial de Munci Satu Mare, Agenlia Nalionali a
Funclionarilor Publici.
intocmegte dosare profesionale funclionarilor publici gi personalului incadrat cu contract individual
de munci, cu toate actele necesare pentru incadrare, promovare, incetarea raporturilor de munci,
sanclionare precum gi declaralii de avere 9i de interese (conform Legii 1,61/2003).
Intocme$te gi propune spre aprobare documentalia $i statele de plati pentru acordarea premiilor
lunare gi a premiilor anuale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate gi al institufiilor
publice din subordinea Consiliului Local Clmirzana.
Organizeazd Si asigure desfigurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul
organigramei pentru aparatul de specialitate gi instituriile organizate in subordinea Consiliului
Local.

74.

15.
16.
17.
18.
79.
20.

Zl.

intocmegte referate de specialitate gi proiecte de dispozirii cu privire la gestionarea resurselor
umane gi salarizare pentru aparatul de specialitate ti instituliile publice din subordinea consiliului
local.
intocmegte contractele de muncd pentru aparatul de specialitate fi instituriile din subordinea
consiliului local, precum ti pentru asistenrii personali, gi completeaze Registrul electronic de
eviden;i a salarialilor conform prevederilor legale in vigoare.
intocmegte dosare de pensionare gi intocmeqte formele de incetare a activitiFi dupe emiterea
deciziei de pensionare de citre Directia de Munce ti Proteclie Sociali Satu Mare.
Organizeazi $i urmaregte perfeclionarea pregetirii profesionale a personalului din aparatul de
specialitate ti institufiile publice organizate in subordinea consiliului local, prin programe aprobate,
in cadrul Centrului Teritorial de Formare Continui pentru Administrafia Publici Local6,
simpozioane, schimburi de experientS, conferin!e, cursuri organizate de alte institufii autorizate.
Elibereazi adeverinle salarialilor instituliei Ia solicitarea acestora.
Stabileste necesarul gi elibereaze legitimatii de serviciu personalului din aparatul de specialitate al
Primarului, Primarului, Viceprimarului gi consilierilor locali.
Organizeaza $i indosarieaza actele Si documentele intocmite Si le pregitette in vederea predirii la

arhivi.

Rezolvi reclamaliile gi sesizirile adresate Consiliului Local pe linia de organizare gi resurse umane.
Gestioneazi baza de date privind func;iile 9i funclionarii publici din aparatul propriu al consiliului
local conform Legii 161/2003.
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intocmegte gi transmite Agenliei Nalionale a Functionarilor Publici materiale de sintezi la
solicitarea acesteia.
Realizeazi activitatea de secretariat precum gi dactilografierea lucririlor proprii elaborate.
intocmegte sinteze, rapoarte, informeri solicitate de Consiliul Local, Primar, Consiliul ludelean Satu
Mare sau de organele centrale.
Urmereste respectarea legaliteli privind incadrarea gi salarizarea personalului pe functii, categorii,
clase, grade, trepte profesionale a aparatului de specialitate 9i a personalului din instituliile
subordonate;

intocmegte documentalia necesare organizarii examenelor pentru promovarea functionarilor
publici gi a personalului contractual;
Pentru a asigura o buni conlucrare intre compartimente, intocmette referate ti informiri supuse
aprobirii Primarului comunei;
Controleaza respectarea disciplinei muncii, soliciti primarului audierea funqionarilor publici care
sivArgesc abateri disciplinare gi sesizeazi Comisia de disciplini, in vederea aplicirii sancliunilor
disciplinare, in raport cu gravitatea faptei;
Intocmegte lucririle privind evidenfa $i mitcarea personalului din aparatul de specialitate al
primarului;
Tine evidenla la zi a vechimii in munci pentru personalul din aparatul de specialitate Si al
institufiilor subordonate;
Centralizeaze planificarea concediilor de odihni a personalului din aparatul de specialitate gi din
instituliile subordonate gi urmerette efectuarea acestora in perioadele stabilite;
Jine eviden;a 9i inregistreazi declaraliile de avere gi cele de interese ale funclionarilor pubtici gi ale
aleqilor locali gi asigurA publicarea acestora pe site-ul instituliei;

V.

Activite$ cu privire la evidenla persoanei gi stare civili

Art. 11. (1) in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Cimerzana activitatilile
cu privire Ia evidenla persoanei ti de stare civili sunt efectuate de citre consilierul cu atribulii delegate
de stare civile, conform figei postului.

(2) Activitatea este organizate ti condusi in conformitate cu prevederile: Legii nr.L19 / 1996 cu privire
la actele de stare civili 9i a Normelor metodologice de aplicare.
[3) Principalele atriburii ale personalului men]ionat la art. 11 alin. [1J din prezentul Regulament, sunt

urmitoarele:
1. Asiguri inregistrarea actelor ti faptelor de stare civili, intocmirea, inscrierea gi comunicarea la cei
in drept a menliunilor de stare civild, intocmirea documentaliilor cu privire la anularea, rectificarea
sau completarea ulterioare a unor acte de stare civila; solurionarea corecte a unor aspecte deosebite
ce apar in activitilile de stare civile gi indreptarea erorilor constatate.
2. Asiguri imprimatele de stare civili necesare desfiguririi acestei activiti;i Ia nivelul primiriei.
3. Asiguri aplicarea corecti a legilor, hotiririlor de guvern, a altor acte normative, a ordinelor
Prefectului etc.

4.

]ine evidenla pi pdstreazi registrele de stare civile (nagtere, cesetorie, decesJ, exemplarul I

5.

efectueaze mentiuni pe acestea conform comunicirilor primite de la cei in drept.
Elibereazi extrase de pe actele de nagtere, de clsitorie gi de deces ce le au in pestrare la cererea

5.
7.
8.

gi

instanJelor judecetoregti, parchetului, poliriei gi notarilor publici.
Intocmeste anual, pentru unitatea administrativ-teritoriali, necesarul de registre gi de certificate de
stare civili, precum $i de cerneali neagri speciale, pentru anul urmetor, pe care il comunice la
Consiliul Judelean Satu Mare.
Primegte registrele gi certificatele de stare civile, precum ti cerneala speciali, asigure primirea

imprimatelor speciale.
Urmeazi cursuri de instruire a ofilerilor de stare civile pentru perfectionarea pregetirii profesionale
a acestora. Programul de desfigurare a instructaielor se intocmette la inceputul fiecirui an, iar data
gi locul desfigurdrii acestora se comunici la Consiliul Judelean Satu Mare.

I
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9.

Asiguri spagiile gi amenaierile corespunzdtoare pentru conservarea gi pistrarea in condilii optime
de securitate a documentelor de stare civile.
10. Asiguri prezenla unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civild, la schimbarea din
funclie a ofiferilor de stare civili sau cAnd, din diferite motive, ofilerul de stare civili trebuie inlocuit
pe o perioadi mai mare de 30 de zile.
71. Analizeazd in vederea avizirii cererile 9i documentagiile privind incuviinlarea cesatoriilor cu
dispensi de virsti gi grad de rudenie.
72. Ridici 9i pistreaza listele de coduri numerice precalculate (CNP) 9i asiguri atribuirea, gestionarea
gi inscrierea codurilor in actele de stare civili.
13. Asiguri reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civild pierdute ori distruse - pa4ial sau
total - dupa exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise.
14. Asiguri inscrierea mentiunilor, in condiliile legii gi ale Metodologiei, pe marginea actelor de stare
civile, aflate in pistrare.
15. Elibereazd extrase de pe actele de stare civile la cererea autoritelilor publice precum gi dovezi
privind inregistrarea unui act de stare civili la cererea persoanelor fizice.
L6. Colaboreazi cu unitilile sanitare gi de proteclie sociali impreun5 cu Serviciul de Informatizare a
Persoanei din cadrul Inspectoratului fudelean de Polilie in vederea depistirii persoanelor a ciror
nagtere nu este inregistrati in actele de stare civili.
t7. Jine evidenla menliunilor, in registrul general de stare civili.
18. Men;iunile primite din alte localiteri se inregistreaze in registrul de intrare-iegire, se opereazi pe
actele de stare civili gi se comunici pentru operare la exemplarul II.
19. Urmiregte inaintarea registrelor de stare civili dupi completare in termen de 30 de zile fexemplarul
II) la serviciul de resort al iudefului
Inainteazi in termenele stabilite statisticile, livretele militare ti adeverinfele de recrutare, buletinele
de identitate ale celor deceda;i la organele de specialitate.
27. Organizeazi in cele mai bune condifii oficierea cisitoriilor.
22. Completeazi 9i elibereaze livrete de familie gi opereaze in acestea toate menriunile survenite.
23. Transcrie actele de nattere, cisitorie gi decese inregistatele la autoriGtrile competente in
streinitate.
24. intocmette actele de nattere ca urmare a adopliilor cu efecte;
25. Efectueazi inventarierea documentelor arhiviste de stare civili gi le predi responsabilului cu arhiva
institutiei in baza procesului-verbal de predare-primire.
26. Intocmegte actele necesare schimbirii de nume.
27. intocmegte proiectele pentru dispoziliile primarului conform atrburiilor ce ii revin;
28. Efectueazl operaliunile pentru deschiderea procedurii succesorale, completeazi anexa 24 gi o
inainteazl la notariat;
29. Tine evidenta listelor electorale ti rispunde de actualizarea acestora;
30. intocmegte 9i contrasemneazd dovezi, adeverinle gi certificate cetirenilor, cu privire la actele ce
intri in atriburiile pe care Ie exercitA;
31. inregistreazi cererile beneficiarilor Legii nr. 396/2006 privind sprijinul financiar acordat la
constituirea familiei;
Rezolve in timp corespondenla repartizati;
Indeplinegte gi alte atribulii delagate prin dispozitia Primarului comunei sau prin hotarAri ale
-l -1.
Consiliului Local.

vI. Activitili cu privire la Auditul Public Intern
Art. 12. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana activitatea cu privire
la audit public intern este efectuate de citre A.C.S.A. (Asocialia Comunelor Sitmerene pentru Audit) in
baza unui acord de cooperare.

(2) Activitatea este organizate gi condusi in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind
auditul public intern gi Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern
10
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aprobate de Primarul comunei Cimirzana avizate de Direclia Generale a Finanlelor Publice a judelului
Satu Mare, elaborate in baza Normelor generale privind auditul public intern.
(3) Activitatea de audit public intern este organizate Si functioneaze in baza relaliilor acordului de
cooperare, in subordinea directi a Primarului comunei Cimirzana, in dubli calitate de conducitor al
instituliei publice gi de ordonator principal de credite, exercitand o functie distincti Si independente de
celelalte activiteli aflate in structura aparatului de specialitate.
(4) Auditul public intern se exercite atat asupra tuturor activit5tilor desfigurate in cadrul Consiliului
Local gi in instituliile subordonate, care nu au organizat audit intern, cat gi asupra entitifilor publice

nesubordonate Consiliului Local, care utilizeaze fonduri publice repartizate de Consiliul Local
Cimirzana, avand rolul de a da asigurare gi consiliere conducerii acestora pentru buna administrare a
veniturilor 9i cheltuielilor publice, in scopul perfeclionirii activitiFi instituriei publice auditate.
(5) Activitatea de audit public intern se desllgoari pe baza planului anual de audit public intern aprobat
de Primarul comunei 9i prin aprobarea de misiuni de audit ad-hoc, in condiliile art. 14, alin. 3 din Legea
nr. 672/2002. La selectarea misiunilor de audit cuprinse in plan, se au in vedere elemente de
fundamentare privind riscul specific structurii auditate, criterii- semnal de natur; si releve situatii
negative, informa;ii ti indicii detinute sau obtinute cu privire la disfuncyionalitili sau abateri,
respectarea periodicitetii in auditare.
(6) Principalele atribulii ale personalului menrionat la art. 12 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
urmitoarele:
1. Elaboreazi Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern, pe care le
supune aprobirii Primarului comunei ti avizArii acestora de cetre Directia GeneralS a Finantelor
Publice a iudelului Satu Mare,ln concordanle cu Normele generale privind auditul publicintern.
2. Elaboreazi proiectul anual al planului de audit pe care il supune aprobdrii primarului comunei.
3. Efectueazi activitili de audit public intern pentru a evalua daci sistemele de management financiar
Si de control ale entitatii publice sunt transparente 9i sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficientri 5i eficacitate.
4. Efectueazi, misiuni de audit public intern, in principiu, asupra tuturor activitirilor desfagurate de
cetre entitatea publicd cu privire la formarea ti utilizarea fondurilor publice, precum gi la
administrarea patrimoniului public.
5. Auditarea, cel pulin o date la 3 ani, firi a se limita la aceasta, a urmdtoarelor activititi ti operatiuni:
aJ deschiderea gi repartizarea creditelor bugetare;
b) angajamentele bugetare gi legale din care derivi direct sau indirect obligatii de platd, inclusiv din
fondurile comunitare.
cJ plelile asumate prin angajamente bugetare gi legale, inclusiv din fondurile comunitare.
d) vanzarea, gajare4 concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al comunei.
e] concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al comunei.
0 constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare ti stabilire a titlurilor de creanfi,
precum gi a facilitigilor acordate la incasarea acestora.
g) alocarea creditelor bugetare.
h) sistemul contabil gi fiabilitatea acestuia.
iJ sistemul de luare a deciziilor.
j] sistemul de conducere 9i de control.
k) sistemele informatice.
6. Consiliazi conducerea entitetii publice auditate in privinfa administririi veniturilor;i cheltuielilor
publice, precum qi asupra integritelii patrimoniului public.
7. Emite opinii gi recomandiri fezabile, economice ti cu efect practic gi previzibil, in vederea
imbunltelirii activitelii de citre conducerea entitelii publice auditate.
8. Asiguri urmirirea implementdrii recomandirilor facute cu ocazia auditerii de citre conducerea
entiteli publice auditate.
9. Informeazd Direcria Generali a Finantelor Publice a jude;ului Satu Mare prin intermediul
functionarului cu atributiile specifice contabilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
despre recomandirile neinsuqite de citre conducitorul entitetii publice auditate 9i consecinlele
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neimplementirii acestora.
Raporteazi periodic primarului comunei asupra constaterilor, concluziilor gi recomanderilor
rezultate din activitatea de audit, atat prin transmiterea unor rapoarte de constatare de iregularitdri,
cit 9i prin raportul de audit finalizat, pe careJ prezinte acestuia pentru analizi gi avizare, dupd
incheierea misiunii de audit a entitilii publice.
Informeazi Dire4ia Generale a Finantelor Publice a judetului Satu Mare, prin intermediul
Primarului comunei, asupra rezultatelor activitSlii de audit public intern deslhgurate la nivelul
ordonatorului principal de credite.
Sesizarea prin intermediul Primarului comunei a altor structuri de control abilitate in legituri cu
efectuarea de cetre entitatea publici auditati a unor operaliuni nelegale, concretizate in
identificarea unor elemente de iregularitate sau posibile prejudicii pe seama fondurilor publice sau
a patrimoniului public.
Urmirirea modului in care conducerea entitelii publice auditate au dus la indeplinirea mesurilor
dispuse de organele de control ale Cu4ii de Conturi.
Elaboreazi raportul anual al activiti;ii de audit public intern.
Colaboreazi cu secretarul comunei pentru solulionarea problemelor identificate.
La solicitarea primarului rezolvd sesiziri, relamalii, efectueaze verificAri ale patrimoniului primiriei
ti al instituliilor subordonate consiliului local.

10.

11.
72.

73.
74.
15.
76.

Art. 13. (1) Competenra personalului ce efectueazi activitatea de audit public intern este stabiliti prin
ordinul de serviciu aprobat de primarul comunei, document in care este precizati unitatea supusi
auditirii 9i perioada in care se desfigoari auditarea.
(2) in exercitarea atribuliilor legale, personalul ce efectueazi activitatea de audit public intern gi
auditoriul intern nominalizat a efectua misiunea de audit aprobate are competenia de a solicita date,
informalii utile ti probante, inclusiv pe format electronic, precum gi copii ale documentelor, certificate
pentru conformitate, de la persoanele fizice gi juridice in legituri cu structura auditata iar acestea au
obligalia de a le pune la dispozirie la data solicitate.
(3) Totodati, auditorul intern poate efectua la aceste persoane fizice gi juridice orice fel de reverificiri
financiare 9i contabile legate de activititile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi
utilizate pentru constatarea legaliteFi ti a regularitelii respective.

VII. Activitifi de asistenfi ti proteclie sociale
Art. 14' (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana activitelile de
asistenle sociala gi proteclia copilului sunt desfesurate de cetre un funclionar public cu atribulii in acest
domeniu.

(2)

Activitatea este organizate

materie.

(3)

ti

condusi in conformitate cu prevederile normelor specifice in

Personalul mentionat Ia art. 14 alin. (11 din prezentul Regulament, are urmetoarele atribulii

generale:

1.

2.
3.
4.
5.

de strategie, prin care asiguri elaborarea planurilor de asistenli sociali pentru prevenirea ti
combaterea marginalizirii sociale 9i a programelor de acliune antiserAcie, pe care le supune spre
aprobare Consiliului Local.
de coordonare, prin care stabile$te mesuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenlie in sprijinul
persoanelor aflate in nevoie gi de prevenire a situaliilor de marginalizare 9i excludere sociali la
nivelul comunei.
de administrare a fondurilor pe care le are la dispozilie prin bugetul alocat acfiunilor cu caracter
social.

de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor

ti instituliilor care au
responsabilitiri in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice judelene de asisten;i sociali,
precum Si cu reprezentanlii societelii civile implicafi in derularea programelor de asistenli sociali.
de execulie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale gi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acliunile antisiricie, prevenirea gi combaterea
12
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marginalizirii sociale, precum gi pentru solurionarea urgenlelor sociale individuale gi colective la

6.

nivelul comunei.
de reprezentare, prin reprezentarea consiliului local, pe plan intern Si extern in domeniul asistenlei
sociale.

(4) Personalul menlionat Ia art. 14 alin. (11 din prezentul Regulament, are urmetoarele atribulii
specifice:

f.

2.
3.
4.
5.
6.
7'
8.
f.
10.

11.
72.
13.

\4,
15.

16'
17.

18.
19.

20.
21,

inregistreazi cererile pentru stabilirea gi acordarea alocaliei gi intocmette dosarul titularului de
alocalie complementari/monoparentale, cu documentele privind componen!a gi veniturile familiei;
Efectueazi ancheta sociali pentru verificarea indeplinirii condiliilor de acordare a aloca;iei
familiale complementare sau de suslinere a familiei monoparentale, in termen de 15 zile de la
inregistrarea cererii;
Informeazi titularii de alocalie despre obliga;ia de a comunica in scris modificirile intervenite in
componenla familiei;
Efectueaze anchete sociale la intervale de 6 luni pentru verificarea respecterii conditiilor de
acordare a aloca!iei complementare/monoparentale;
Intocmeste proiecte de dispozilii in situaliile in care constati modificiri ale numirului membrilor
familiei sau ale cuantumului venitului pe membru de familie, cu impact asupra cuantumului
alocatiei;

Soliciti adeverinlele de elev din 3 in 3 luni, pentru copii de virsta gcolari;
Prime$te gi inregistreaze cererile prin care se soliciti aiutor social, insolite de declaratia pe propria
rispundere Si actele doveditoare privind componenla gi veniturile familiei, intocmind in baza
acestora dosarul titularului de ajutor social;
Efectueazi ancheta sociala in termen de 15 zile lucritoare de la inregistrarea cererii;
inainteazi primarului anchetele sociale pi proiectele dispoziliilor dJacordare/respingere a cererii
de ajutor social;
lnformeazi beneficiarii de ajutor social despre obligaiia de a comunica in scris orice modificare cu
privire la domiciliu, venituri, numirul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care au
intervenit modificirile, precum ti despre obliga;ia de a-gi completa dosarul cu documentele
prevlzute de lege;
Intocmegte proiectele dispozigiilor privind modificirile de cuantum intervenite sau aparifia
situatiilor care atrag suspendarea/incetarea dreptului la ajutor social;
Efectueazi anchete sociale la interval de 6luni sau ori de cite ori este nevoie;
intocmegte lunar figele de calcul pentru stabilirea cuantumului ajutorului social gi le inainteaze spre
avizare contabilului primiriei;
Ahseazi la sediul consiliului local, intr-un loc vizibil, lista privind bunurile de stricte necesitate
pentru nevoile familiale gi lista bunurilor care nu sunt considerate de stricte necesitate pentru
nevoile familiale;

Calculeazi prin aplicarea formulei de calcul, numirul de ore de munci ce trebuie efectuate de
beneficiarii de ajutor social, apli de munci;
inregistreazi cererile de acordare a alocagiei pentru copiii nou-nisculi qi intocmegte dosarul
titularului completandu-l cu documentele previzute de lege;
inainteazi primarului cererile de acordare a alocatiei pentru copiii nou-nescufi gi proiectele
dispoziliilor de acordare a alocatiei, in termen de 10 zile de la data inregistririi;
inscrie pe certificatul de nagtere original al copilului menriunea: ,,Achitat aloca;ie pentru copilul
nou-nescut", data, semnetura ti Stampila;
intocmegte dosarele de angajare ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, anexand toate
documentele previzute de lege;
Sesizeaze secretarul comunei in legeturi cu orice modificare interveniti in relafile contractuale de
munce cu asistenlii personali, in vederea operirii modificirilor survenite in Registrul electronic de
eviden;i a salariagilor;
Controleaze periodic activitatea asistenlilor personali gi prezinte semestrial un raport consiliului
local;
IJ

Anexa la HCL nr. 26
22.
23.
24.

25.
26.
27.

29.
30.
31.
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33.

34.

35.

37.
38.
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Efectueaze instructa.iul anual privind asistenla specifici cu sprijinul personalului de specialitate;
Avizeaze rapoartele semestriale intocmite de asistenlii personali;
Intocmette foaia colectivl de prezenli lunar Si o inainteaze compartimentului financiar-contabil.

Intocmegte 9i inainteazi primarului comunei lista beneficiarilor de ajutor social care vor primi
aiutor pentru incllzirea locuinlei, pAni la data de 15 septembrie a fiecerui an;
Coordoneazd eforturile, demersurile ti activitetile de prevenire a separirii copilului de familie;
Elaboreazi Planul de servicii [PS) pentru copiii aflagi la risc de pirisire de citre parinfi, dupi
incetarea misurii de protecfie sau in orice situarie care impune acordarea de prestatii gi/sau servicii
in vederea respecterii drepturilor copilului;
Completeazi figa de monitorizare a situatiei copilului;
Asigure comunicarea intre toate perrile implicate in rezolvarea cazului;
intocmegte gi reactualizeazi dosarul copilului;
Identificd cazurile de copii ai ciror piringi se afli Ia munci in striinetate;
lntocmette raportul de evaluare initiale pentru fiecare copil identificat;
In situaliile in care din Raportul de evaluare iniliale rezulte faptul ci acel copil se afli in situayie de
risc, intocmegte planul de servicii, in vederea prevenirii separirii copilului de familia sa;
In cazul in care existi motive temeinice de naturi se primeiduiasci dezvoltarea fizici, psihici,
intelectuali sau morald a copilului, sesizeazi imediat direclia de asistenla socialS ti protecfia
copilului cu privire la identificarea cazului;
Pane la data de 15 a lunii care urmeazd dupi incheierea unui trimestru, transmite direcliei generale
de asistenti sociali gi proteclia copilului situalia centralizate pe plan local a cazurilor de copii cu
pirinfi plecafi in strainetate;
Informeazi comunitatea locali despre posibilititile legale de care pot dispune pirinlii care pleaci
la munci in striinitate, in vederea asiguririi protecliei fizice gi juridice a copiilor care urmeazi si
rimAni in jari.
inregistreazi intr-un registru special cererile de acordare a aiutorului pentru incilzirea locuinlei;
verifici documentalia anexate cererii gi concordanla cu declarafia pe propria rispundere, depuse
in vederea acordirii ajutorului pentru incilzirea locuintei, solicitand informatrii suplimentare, unde
este cazul;

39.

40.
41.

43.
44.
45.

47.

48.
49.
50.

Efectueazi anchete sociale prin sondaj pentru a verifica veridicitatea informaliilor declarate de
solicitanli;
Tehnoredacteazi dispoziliile de admitere/respingere a cererii de acordare a aiutorului pentru
incelzirea locuinlei;
Intocmeste gi inainteazi Direcliei de Munci, Solidaritate Sociald gi Familie Satu Mare, situaliile
centralizatoare privind beneficiarii ajutorului pentru incelzirea locuinlei;
Informeazi beneficiarii de ajutor pentru inc;lzirea locuinlei despre obliga[ia de a informa in scris
cu privire la orice modificare intervenite cu privire la numirul membrilor familiei, domiciliu,
venituri realizate.
Deschide un registru special in care va inregistra cererile privind acordarea trusoului pentru noundscuti;
Inregistreazi cererile pentru acordarea trusoului pentru nou-nesculi;
lnainteaze primarului comunei cererile gi proiectele dispozi;iilor de acordare a trusoului, in termen
de maxim 4 zile de la inregistrare;
Intocmegte ti inainteazi Direcliei de Munci Solidaritate Sociale gi Familie situafiile centralizatoare
cu dispozitiile emise, in format electronic Si pe suport de hartie, in prima zi a siptimAnii urmetoare
pentru septlmana precedenti.
Intocmeste dosarele necesare in vederea luirii unor mesuri de ocrotire a minorilor aflali in situalii
deosebite;
Susline dosarele intocmite la comisia de ocrotire a minorilor;
intocmegte anchete sociale la cererea persoanelor fizice $i a unor institufii publice in urma vizitelor
la domiciliul minorilor gi persoanelor care soliciti anchetii sociali;
Tine la zi evidenta persoanelor care necesiti prote4ie sociali prin registrul de autoritate tutelara;
14

Anexa la HCL nr. 25
51.

52.
53.

54..

55.
56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

/
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Asigure;i urmareqte aplicarea misurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul
care a sivirgit o fapti prevdzuti de legea penali, dar care nu rispunde penal;
Asigurd gi urmeregte aplicarea misurilor de prevenire $i combatere a consumului de alcool gi
droguri, precum 9i a comportamentului delincvent;
Colaboreazi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor gi ale celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situafiilor deosebite care apar
in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii gi a stabilirii mesurilor
pentru imbundtdlirea acestei activiteri;
Realizeazi parteneriate gi colaboreazd cu organizaliile neguvernamentale gi cu reprezentanlii
societalii civile in vederea dezvoltarii gi suslinerii misurilor de proteclie a copilului, precum si a

persoanei adulte;
Sprijind accesul in institutiile de asistente sociale destinate copilului sau mamei gi copilului qi
evalueazi modul in care sunt respectate drepturile acestora;
Verifici modul in care este asigurati dezvoltarea copilului, securitatea gi integritatea sa fizici gi
morali in familia substitut (plasament, incredingare, asistenli maternali, adop;ie], fie in urma
sesizirilor, fie ca urmare a controalelor inopinate;
incurajarea 9i accesul copilului la relalia iu familia naturale;i evidenla contactelor copilului cu

familia naturali.
Evalueaze situalia socio-economici a persoanelor varstnice, identifice nevoile $i resursele acesteia;
IdentificA situatiile de risc pi stabile;te mesuri de preventie ti de reinse4ie a persoanelor ln mediul
familial natural gi in comunitate;
Organizeazi acordarea drepturilor de asistenti socialS gi asiguri gratuit consultanle de specialitate
in domeniul asistenrei sociale, colaboreaze cu alte institurii responsabile pentru a facilita accesul
persoanelor la aceste drepturi;
Organizeazi gi respunde de plasarea persoanei intr-o institufie de asistenle sociali gi faciliteazi
accesul acesteia in alte institutii specializate (spitale, institulii de recuperare etc.J;
Evalueazi ti monitorizeaze aplicarea misurilor de asistenti sociali de care beneficiazi persoana,
precum ;i respectarea drepturilor acesteia;
Realizeazi evidenla beneficiarilor de mesuri de asistenri sociali;
Face demersuri citre consiliul local pentru suslinerea financiari gi tehnici, realizarea activitillor
de asistenli sociali, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau in institufii;
Colaboreazi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltirii de
programe de asisten;i sociali de interes local;
Intocmegte rapoarte de evaluare in caz de plasament familial gi pentru asistenlii maternali la fiecare
sfartit de lune;
Efectueazi vizite la domiciliul familiilor cu copii in plasament;
intocmegte gi inainteaze rapoartele autoritlfiitutel;re-primarul- gi D.G.p.D.C. 9i D.D.F.S.S. Satu Mare;
lntocme$te dosarele de acordarea a indemnizaliei de cregtere a copilului conform o.u.G. nr.
r48/200s;
Realizarea demersurilor necesare pentru gisirea unei forme de ocrotire cu caracter permanent care
se vind in interesul superior al copilului;
Asigurarea asistenlei copilului abuzat;
Intocmirea rapoartelor de viziti la domiciliul copilului abuzat pentru evaluarea situaliei sociale 9i
glsirea unor alternative pentru reglementarea situaliei existente;
Intocmirea dosarelor in vederea susJinerii lor in gedinrele comisiei pentru protecfia copilului;
intocmirea referatelor de situalii pentru urmirirea penale a abuzatorilor gi colaborarei directa cu
celelalte institutii implicate in acest domeniu;
Identificarea familiilor sau persoanelor cirora si le fie incredinlat sau plasat copilul, cu prioritate
printre rudele acestora gi evaluarea capacitAlii acestora de a ocroti un copil;
Determinarea opiniei copilului capabil de discernimint, cu privire la familia sau persoana propusi
pentru a-l primi in incredinlare sau plasament gi aducerea la cunogtinra Comisiei pentru prote4ia
Copilului;
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78.
79.

80.
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ti prezentarea in Comisia pentru Protecria Copilului a rapoartelor de evaluare
trimestriale sau ori de cAte ori este nevoie;
Monitorizarea cazului 9i dupl revenirea in mediul natural prin urmirirea in familia de origine;
In cazurile copiilor care au hotirAre iudecetoreasce de supraveghere deosebiti la domiciliu
procedeazl la identificarea cazurilor, verificarea informaliilor primare ti culegerea de date
suplimentare, supravegherea pe termen lung a minorului, acliuni de prevenire a delincvenlei;
Respunde de legalitatea gi corectitudinea actelor intocmite in baza figei postului ti a dispoziliilor
intocmirea

legale;
Respectarea codului etic profesional gi a deontologiei profesionale (confidenlialitatea informa;iilor,
insotirea clientului cand este nevoie, etc.).
82. Solulioneazi petiliile gi corespondenla repartizate compartimentului in termenul legal;
Indeplinegte gi alte atributii stabilite de primar, viceprimar gi secretar.
(5) Consilierul cu atribulii de asistent social gi protelia copilului colaboreazi cu toate instituliile cu
atributii pe linie de proteclie Si promovare a drepturilor copilului, protecfie gi promovarea persoanelor
virstnice gi a persoanelor cu handicap gi furnizeazi informa;iile care stau la baza fundamentirii sumelor
alocate pe Iinie de asistenle social5 prin bugetul local.

81.

83.

VIII. Activiti;i

cu

privire la proteclia civili

Art. 15. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimlrzana, activitiFle de
apdrare impotriva dezastrelor gi proteclie civili sunt desfeturate de citre Primar, Viceprimar, Secretarul
comunei ti Seful Serviciului Voluntar Situatii de Urgenli.

(2) Activitatea este organizatA $i condusi in conformitate cu prevederile normelor specifice in materie.
(3) Personalul menlionat Ia art. 15 alin. [1) din prezentul Regulament, are urmitoarele atributii:
1. Rispunde de intocmirea, aprobarea, actualizarea, pdstrarea ti de aplicarea documentelor operative
(Regulamentul de organizare gi functionare a S.V.S.U., planuri de interven;ie, planuri de cooperare,
harta riscurilor localitilii, Planul de analizi gi prevenire a riscurilor, Planul de aperare impotriva
incendiilor $i inundaliilor, Planul de asigurare a resurselor umane gi materiale pentru Serviciul
Voluntar pentru Situarii de Urgenla, Planul de eveacuare in situatii de Urgenli, Lista punctelor de

2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
f.
10.
17.
12.

evacuare);

Rispunde de fundamentarea cheltuielilor necesare fiecirui an bugetar pentru dotarea cu
materialele necesare a S.V.S.U., inclusiv cheltuielile generale ale C.L.S.U. potrivit actelor normative
in vigoare gi propune includerea in bugetul de venituri ti cheltuieli;
Asiguri mdsurile organizatorice, materialele gi documentele necesare privind inttiinrarea ti
aducerea personalului de conducere la sediul institufiei, in mod oportun in caz de dezastru, sau la
ordin;
Organizeazd evidenla militari a intregului personal gi consilieri pe vArste, grade, conform Legii
Apererii Nalionale gi intocmegte situalia M.L.M.
Conduce lunar pregitirea membrilor S.V.S.U. prin exercitii de alarmare, in vederea menlinerii stirii
de operativitate ti intocmegte dosarul privind pregitirea personalului;
Constituie 9i actualizeazi permanent banca de date privind sursele poten;iale de risc, resursele
umane, materiale gi financiare ce pot fi utilizate in caz de dezastru;
Este responsabil de perfectarea, inregistrarea in Registrul de evidenli a voluntarilor a contractelor
de voluntariat cu membrii S.V.S.U. gi de comunicarea datelor cu privire la incetarea contractelor in
vederea reactualizirii hotiririi Consiliului Local privind componenta S.V.S.U.;
Controleazi aplicarea normelor de aplrare impotriva incendiilor in domeniul specific;
indrumi gi controleazi activitatea de apiraie impotriva incendiilor gi anaiizeazi respectarea
incadririi in criteriile de constituire a serviciului de urgenre voluntarin institulia din care face parte;
Prezinti conducerii, semestrial sau ori de cate ori situalia impune, raportul de evaluare a capaciteli
de aperare impotriva incendiilor;
Rdspunde de pregetirea serviciului de urgen'i voluntar, precum;i de participarea acestuia la
concursurile profesionale;
Acordl sprijin gi asistenli tehnici de specialitate centrului operativ pentru situatii de urgengi in
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20.
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indeplinirea atribu!iilor;
Conduce intervantia S.V.S.U. la incendii, calamitil naturale, catastrofe gi intocmegte raporterile,
situaliile statistice previzute de lege;
informarea gi pregetirea preventivi a popula;iei cu privire la pericolele la care este expusi, misurile
de autoprotectie ce trebuie indeplinite, milloacele de protelie puse la dispozilie, obligaliile ce ii revin
gi modul de acliune in timpul situariei de urgenri;
Rispunde de dotarea ti funclionarea permanente a aparaturii gi mijloacelor de intre;inere gi
alarmare la dezastre.
Asiguri logistica acliunilor de evacuare in situalii de urgenli;
Intocmegte dosarul operativ privind organizarea intervenliei, raportul de interventie, registrul cu
note de anuntare gi de evidenli a intervenliilor;
Intocmegte Programul de misuri ln vederea acordirii asistentei pentru prevenirea situatiilor de
urgenle la gospodiriile populaf iei;
lntocme$te graficul controalelor la gospodiriile popula;iei;
Soliciti gi centralizeazl informatiile privind prevenirea, protecria;i intewenlia la dezastre la nivelul
comisiei comunale;
Jine evidenga mijloacelor de transport, a tehnicii de construcrii Si a altor bunuri rechizilionabile
potrivit legislaliei in vigoare, inainteazi la termen situaliile solicitate in acest sens;
Rispunde de solulionarea la termen a corespondenlei repartizate compartimentului;
Indeplinegte orice alte atriburii pe linie de apirare impotriva dezastrelor, precum gi alte atriburii
delegate prin dispozilia primarului comunei.

IX.

Activitifl

cu

privire la informare gi relalii publice

Art. 16. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Clmerzana, activitatea cu privire
Ia informare gi relaliile publice este efectuate de catre secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizati gi condusi in conformitate cu prevederile Legli nr,544/2001 privind
liberul acces la informaliile de interes public; H.G. m. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2007 privind liberul acces la informaliile de interes public; Legii
nr. 782/2002 privind proteclia informa;iilor clasificate, H.G. nr. 7B|/ZOOZ privind proteqia
informa;iilor secrete de serviciu normelor specifice in materie, Legii nr. 52/2003 privind transparenla
decizionali in administralia publici.
(3) Principalele atribulii ale personalului menlionat la art. 15 alin. (1J din prezentul Regulament, sunt
urmltoarele:
1' Asiguri accesul cetilenilor 9i a mijloacelor de informare in mase la informaliile de interes public,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

din oficiu sau la cerere.
AsigurS publicarea ;i actualizarea anuali a buletinului informativ al Consiliului Local, care va
cuprinde in mod obligatoriu informaliile de interes public comunicate din oficiu, dupi cum se
specifice in art.5, alin.1 din Legea nr.544/2001privind liberul acces Ia informa;iile de interes public.
Asiguri publicarea anuali a rapoartelor de activitate ale consilierilor locali gi viceprimarului.
Organizeazi funclionarea in condilii optime a punctului de informare-documentare.
Colaboreazi cu personalul din cadrul aparatului de specialitate atat in vederea rezolvdrii
soliciterilor privind informaliile de interes publig cat gi pentru informarea interne a personalului.
intocmegte anual raportul privind accesul la informagiiie de interes public gi asiguii publicitatea
acestuia.

Primegte solicitirile privind informaliile de interes public, asiguri rezolvarea acestora ti 1ine
evidenla rispunsurilor. Elibereazi, contra cost, copii de pe documentele ce contin informa;ii de
interes public.
Primette fluxul de informa;ii gi asiguri crearea unei baze de date privind informatiile de interes
public, in colaborare cu personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate
ti cu institu$iile ti
serviciile din subordinea consiliului local.
Colaboreazi cu autoritilile administraliei publice centrale 9i locale in vederea asiguririi accesului
la informaliile publice.
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10.

Asiguri accesul miiloacelor de informare in mase la informa;iile de interes public privind activitatea
Consiliului Local, reprezentand singurul compartiment abilitat in acest sens.
11. Asiguri, firi discriminare pi la cerere, acordarea acreditirii ziarigtilor gi a reprezentanlilor
mijloacelor de informare in masi.
12. lnformeazi in timp util Si asiguri accesul ziarittilor la activitilile gi acriunile de interes public
organizate de Consiliul Local sau de Primar. Asigurd periodic difuzarea de comunicate, informiri de
pres5, interviuri sau briefinguri.
13. Asiguri organizarea conferinlelor de presi $i convocarea participantilor, conform dispoziliei
primarului comunei.
14. Difuzeazi date privind agenda de lucru a consiliului Local gi a primarului comunei.
15. Prezinti periodic Consiliului Local qi Primarului aspecte legate de relalia cu presa gi propune misuri
privind optimizarea acestei activitAti.
76. Prezinti documentele necesare catre comisia de analizi privind incilcarea dreptului de acces Ia
informa;iile de interes public 9i participa la efectuarea cercetirii administrative.
17. Primette, inregistreazd, distribuie, urmiregte rezolvarea ti redactarea in termen a rispunsurilor
privind petiliile formulate in scris de catre cetileni; expediazi, claseazi gi arhiveazi respunsurile.
Intocmegte gi prezinti lunar un raport privind activitatea de solulionare a petitiilor.
18. Asiguri organizarea audiengelor conform programului aprobat prin Regulamentul de Ordine
Interioari; tine evidenla cererilor pentru audiente, urmireSte modul de rezolvare gi incadrarea in
termenul legal, asiguri expedierea rispunsului. Prezinti anual un raport privind aceste aspecte.
19' Asiguri seleclionarea documentelor din arhiva consiliului localimpreuni cu comisia de sele4ionare
numitA prin dispozilia primarului comunei.
20. Elibereazi persoanelor fizice gi juridice, la cererea acestora, copii de pe documentele din arhivi,
certificate ti adeverinle. Aceste servicii se realizeazi contra cost, conform taxelor speciale aprobate
de consiliul local.
21' Asiguri inventarierea, seleclionarea qi predarea la Direcria fude;eani a Arhivelor Nafionale a
documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic National.
22. Colaboreazi cu Direclia Judeleane a Arhivelor Nalionale pentru intocmirea 9i aprobarea
nomenclatorului de arhivare a documentelor $i pentru stabilirea misurilor ce se impun a fi luate in
vederea desfaguririi unei activiteti arhivistice potrivit legii.
23. Asigurd realizarea corespondenlei de curtoazie pentru consiliul Local ti pentru primar.
24. Asigure respectarea prevederilor Legii nr. 52/200 privind transparenla decizionali in administralia
publicd, referitoare Ia termenul de 30 de zile pentru aducerea la cunottinle publice a proiectelor de
hotirari cu caracter normativ.
25. Transmite comunicate de presl referitoare la elaborarea proiectelor de hoGrAre, asiguri afigarea gi

26.
27.

publicarea acestora.
Comunice societifii civile gi mediului de afaceri local, proiectele de hoterari cu caracter normativ
care ar avea impact asupra activitilii sau intereselor acestora.
Primette propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotirire

gi le transmite spre analizi iniliatorului proiectului de hotirAre, comisiilor de specialitate
$i
personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate ce trebuie sd intocmeasci referatul de

28.
29.
30.

31'

32.

specialitate/nota de fundamentare.
Organizeaze dezbaterile publice, daci acest lucru a fost cerut in scris de cetre o asocialie legal
constituite sau de citre o alti autoritate publici.
Asiguri participarea la Sedinlele consiliului local a persoanelor care au transmis propuneri cu
privire la proiecte de acte normative.
Afiqeazi la sediu gi arhiveazi minuta tedinlei publice.
Asigurl afigarea integrali, la avizierele special amenajate, a hotirArilor cu caracter normativ
adoptate de consiliul local sau a dispozi;iilor cu caracter normativ emise de primar.
intocmegte gi asiguri publicarea raportului anual privind transparenla decizionali. Asiguri
prezentarea raportului in tedinla consiliului local 9i il afigeazi la avizierul de la sediul autoritilii
locale.
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33.
34.

35'

36.
37.
38.

/ 2018

Colecteazi datele solicitate de cetre Institutul Nalional de Statistici de la compartimentele din
cadrul consiliului.iudelean Satu Mare, respectand termenul de comunicare specificat in notificare.
Rispunde in scris solicitirilor adresate Primarului, prin adresa de e-mail gi pe adresa postale a

primiriei.
Claseazi petiliile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petifionarului;
Arhiveazi petiliile gi rispunsurile acestora.
Trimite in termen de cinci zile de la inregistrare, petiliile gresit indreptate, autoritellor sau
instituliilor publice in ale ciror atribuliii rezolvarea problemelor semnalate in petilie gi ingtiinleazi
petifionarul despre aceasta.
indeplinegte gi alte sarcini previzute de prevederile legale in materie.

X.

Activit5li cu privire la registrul agricol

Art. 17. (1) in cadrul aparatului

de specialitate al Primarului comunei Cimirzana activitatea cu privire
la registrul agricol este efectuate de citre 1 persoani angajate in regim contractual cu atribulii de agent
agricol sub coordonarea secretarului comunei.

(2) Principalele atribulii ale personalului menlionat la art. U alin. (lJ din prezentul Regulament, sunt
urmitoarele:
1. completeazi 9i }ine la zi Registrele agricole, rispunde de pastrarea acestora, potrivit nomelor legale,
de completarea centralizatorului ti a modificirilor survenite in registrele agricole;
2. elibereazi adeverinlele in baza datelor inscrise in registrul agricol pentru aiutor social, senitate,
spital etc. la solicitarea cetlfenilor;
3. elibereazi bilete de adeverire a proprietetii gi sini6lii animalelor, confom normelor legale;
4. elibereazi certiRcate de producitor, potrivit dispoziliei primarului, cu respectarea prevederilor
Iegale in materie;
5. intocmette studii statistice necesare in domeniul agricol gi zootehnic, respectiv cu privire la
situaliile pe care le conduce potrivit atribuliilor conferite Si asigure transmiterea acestora;
5. intocmegte planul de imbunitelire ti exploatare a pigunii comunale 9i a misurilor de administrare

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

a acesteia;

line evidenla contractelor de pagunat gi a misurilor stabilite cu privire la organizarea anuali

a

pigunatului;
urmiregte primirea prognozelor pentru atacuri de boli gi diunitori la culturile de cAmp, a cazurilor
de boali la animale gi propune Primarului luarea de misuri corespunzitoare pentru avertizarea ;i
ocrotirea populaliei comunei;
completeaze 9i transmite rapoarte statistice, cu date din registrul agricol, la Direc;ia fude;eani de
statistice;
participi la constatarea pagubelor produse de calamitili naturale $i alte fenome naturale, la
culturile agricole;
intocmegte ti urmerette realizarea programului de intrelinere gi ameliorare a pegunilor.
Participe la activitatea Comsiei locale de fond funciar, analizAnd cererile formulate pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, prezentAnd propuneri pentru rezolvarea
lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar care vor fi inaintate la Comisia judeleani
de fond funciar.
Elibereazi titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar;
Rispunde in termen legal sesizirilor cetileniloq
Intocmeste centralizatoare referitoare la numirul gospodiriilor populaliei, terenurile din
proprietate pe categorii de folosinre, suprafefele cultivate gi productia obrinute, efectivele de
animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline] 9i familiile de albine, mi.iloace de transport ti
magini agricole;
Informeazi cetelenii despre obligaliile ce le revin cu privire la registrul agricol;
In anul in care se efectueazi recensamantul general agricol, activeazi in cadrul Comisiei constituite
la nivelul comunei gi furnizeazi datele necesare pentru identificarea exploatafiilor agricole gi

19

Anexa la HCL nr. 26

18'
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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imp54irea teritoriului in sectoare de recensimant;
Participi la audienlele linute de primar, viceprimari, vor asigura detalii specifice problemelor
solicitate de persoana audiati;
Colaboreazi la redactarea proiectelor de hotirAri specifice serviciului;
intocmegte referate de specialitate qi colaboreazi cu secretarul comunei in vederea elaboririi
proiectelor de dispozifii ale Primarului 9i de hotirAri ale Consiliului Local specifice activitilii
serviciului;
Tine evidenla contractelor de concesiune gi inchiriere $i le inregistreazi;
Intocmette documentalia necesari eliberirii titlurilor de propritate persoanelor indreptefite;
Solulioneazd la termen corespondenra repartizati;
indeplinegte gi alte atribulii specifice dispuse de conducerea primiriei.

XI.

Atribulii

cu

privire la integrarea europeane

Art. 18. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimerzana, activitatea cu privire
la integrarea europeani este efectuati de citre intregul personal din cadrul aparatului de speciilitate,
pe segmente de activitate, sub coordonarea administratorului public.
(2) Principalele atriburii ale personalului menlionat Ia art. 1B alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
urmitoarele:
1. Realizarea in afara lirii a unei imagini reale asupra regiunii gi a potentialului de dezvoltare al
2.
3.
4..

5.

6.
7.

9.
10.

17.

72.
13.
14.
15.

16,
17.
18.

79.

acesteia.
Realizarea de proiecte inter-regionale prin parteneriat internalional.

Asigurarea legeturii cu centrele culturale striine din judel ti din;ari, in vederea dezvoltirii
colaboririi culturale 9i a promovirii culturii romAne peste hotare.
Promovarea imaginii comunitdlii locale prin realizarea de infriliri cu autoritifii administrativteritoriale similare de peste hotare.
stabilirea de contacte economice intre firmele din comuna cimirzana si cele din strein;tate.
Realizarea de materiale 9i corespondenli privind a4iuni de cooperare cu autoriteri similare din
streinitate in domenii de interes reciproc.
Contactarea organizafiilor/asocialiilor europene care pot favoriza procesul de integrare europeani
la nivel local/regional.
Realizarea de materiale documentare privind implementarea acquis-ului comunitar in
lara noastri
gi promovarea informaliilor privind integrarea europeane.
Prezentarea materialelor de informare cu privire Ia programele internafionale derulate in RomAnia.
Traducerea materialelor primite din strainetate gi cele trimise.
Asigurarea traducerii in gi din limbi striine pe durata aqiunilor/manifestdrilor din lara;i din
strainitate care implice contacte cu delegalii striine.
Realizarea programului de imagine (realizarea gi actualizarea paginii WEB).
Promovarea 9i asigurarea derulirii proiectelor specifice privind organizarea unor seminarii, mese
rotunde al ciror organizator este Consiliul Local al comunei Camerzana.
Asigurarea unei documentari Si perfeclion;ri continue in domenii ce fac interesul derulirii
proiectelor internalionale precum gi in cel al activitilii de relay.ii externe.
Intocmette 9i actualizeazd baza de date privind organismele care acordi finanJiri de proiecte ti
oportunitelile de realizare de programe (cereri de finanlare) cu finanlare externe.
Centralizeazi informa;ii cu privire la diversele nevoi ce afecteaze comunitatea ti resursele ce stau
la dispozilia comuniterii;
Incheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primaria comunei Cimirzana;
Tine legetura permanent cu organizariile neguvernamentale;
Indeplinirea altor sarcini trasate de conducere.
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XII. Activitili cu privire la, achiziliile publice
Art. 19. (1) Activitilile cu privire la achiziliile publice sunt externalizate cetre o firmi specializati:
(2) Activitatea este organizata ti condusl in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 a achiziliilor
publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normeklr metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifie publici/acordululcadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice.
(3) Principalele atribulii al compartimentul specializat in atribuirea contractelor de achizitie publicd:
menlionat la art. 19 alin. [1J din prezentul Regulament, sunt urmitoarele:
1. Intocmegte anual programul privind achiziriile publice, prin centralizarea datelor la nivelul
institutiei gi il supune spre aprobare Primarului comunei, cu avizul contabilului instituliei;
2' Supune spre aprobare Primarului comunei modificirile sau completirile ulterioare ale Programului
anual al achiziliilor publice, cu avizul contabilului din aparatul de specialitate.
3. Intocmette documentalia de atribuire (caiete de sarcini) pentru achiziriile publice de servicii,
produse gi lucriri.
4. Estimeazl valoarea contractului de achizilie publici 9i selecteazi procedura aplicate pentru
atribuirea acestuia [licitafie deschisi, licita]ie restranse, negociere competitive, negociere cu o
singuri surse, cerere de oferti, concurs de soluliiJ;
5. Lansarea anunlurilor in SEAP cu respectarea termenelor previzute de lege;
6. Participe la licitaliile organizate de Consiliul Local Clmirzana pentru lucriri, produse gi servicii
respectAnd intocmai legisla;ia in vigoare.
7.
Monitorizeazi contractele de achizilii publice, ale Consiliului Local, ale serviciilor publice,
instituliilor aflate sub autoritatea Consiliului Local gi fac raportirile prevSzute de legislatia privind
achizi;iile publice.
Transmite comunicirile privind rezultatul aplicerii procedurii aplicate gi raspunsurile la clarificirile
solicitate de ofertanfi;
Aplici procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achizilie publici, respectand
principiile: Iibera concurenfi, eficienla utilizirii fondurilor publice, transparenla, tratamentul egal
ti confidenlialitatea;
10. Elaboreazi contractul de achizilie publici gi urmire;te perfectarea acestuia in termenele prevAzute
de legilatia in materie;
11. intocmegte gi pistreaza dosarul achiziliei publice pentru fiecare obiectiv de achizilii publice, care va
conrine toate documentele prevezute de legislalia in materie;
12. Rispunde de legalitatea achiziliilor publice la nivelul instituliei;
13. lntocme$te rapoartele anuale cu privire la procedurile de achizitii publice desf?igurate Ia nivelul
institutiei.
14. Sprijine instituliile locale finanfate de la bugetul local cu privire la achiziliile publice de bunuri,
servicii ti lucriri.
15. indeplinegte 9i alte atribulii cu privire la achizi;iile publice stabilite de citre Primarul comunei.

XIII. Activitili

cu

privire la gospodirirea comunale

Art. 20. (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana, activitSlile cu privire
la gospodirirea comunali sunt efectuate in regim contractual de cAtre guard sub coordonarea
viceprimarului comunei.
(2) Principalele atribulii ale personalului menrionat la art. 20 alin. (1J din prezentul Regulamen! sunt
urmitoarele:
1. Asiguri executarea reparaliilor curente de orice fel atit la bunuri, cat ti la imobile, in limita
priceperii 9i indemAnirii de care dau dovadi. Pentru lucriri calificate se va proceda conform
legisla;iei in materie de achizilii publice.
2. Urmirette 9i ia misuri in vederea menlinerii in stare igienici 9i gospodireasci corespunzatoare a
spa;iilor de lucru, de depozitare ti parcare din administrarea Consiliului Local Cemirzana.
3. Intocme;te necesarul de materiale de curalenie ti il inainteazd responsabilului cu achiziliile publice.
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Asigure amenajarea gi intre;inerea zonelor verzi, a parcurilor 9i
agrement;

gridinilor publice

/

Z0LB

gi a locurilor de

Asiguri curieratul Primiriei;
Propune executarea de reparalii curente ti reabilitare a fondului locativ aflat in proprietatea
unit5tii;
7. Urmiregte 9i rlspunde de indepirtarea zepezii;i preintimpinarea formirii poleiului gi a ghe;ii;
8. Urmiregte gi rispunde de amenaiarea, organizarea $i exploatarea locurilor publice de afi9aj gi
reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban gi ambiental;
9. Urmire;te gi rispunde de curigarea strezilor, cu4ilor ti a spaliilor corespunzetoare sediilor
institutiilor publice, precum gi a altor sparii publice;
10. Organizeazi 9i coordoneazi acliunile de deratizale, dezinseclie ti de igienizare a a sediilor
instituFilor publice, precum gi a altor sparii publice;
Verificd modul de depozitare sau incinerare al degeurilor menajere, industriale gi agricole;
L2. Rispunde de colectarea degeurilor in zonele special amenajate;
13. Realizeaza activitdti cu privire la intrerinerea Si infrumuselarea cledirilor, cu4ilor gi impre.jmuirilor,
a spaliilor verzi, a arborilor gi arbugtilor;
14. Indrumi $i line evidenfa efectuirii muncii conform prevederilor Legii nr.416
/2001 Si raporteaza
zilnic viceprimarului volumul de lucriri 9i numirul de zile efectuate.
lnformeazi conducerea instituliei despre persoanele fizice gi juridice de pe raza comunei care
incalci prevederile legale privind proteclia mediului[depozitarea necorespunzitoare a degeurilor,
tdierea arborilor etc);
76. Executi ti rispunde de executarea lucririlor de amenajare gi degaiare a degeurilor depozitate de
cetre locuitorii comunei, in perimetrele stabilite de consiliul local cu aceaste destinalie;
17. Asigurd buna funclionare a centralei termice, precum gi a celorlalte echipamente tehnice;
18. lndeplinegte gi alte atribufii delegate de cdtre Consiliul Local, primar sau Viceprimar.
5.

6.

tl.

XIV. ActivitAli cu privire lapaza comunalA
Art. 21' (1) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cimirzana, activitilile cu privire
Ia paza comunald sunt efectuate in regim contractual de cdtre un paznic, sub coordonarea viceprimarului
comunei.
(2) Principalele atribulii ale personalului menlionat la art. 21 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt:
Patrularea pe timp de noapte pe strizile comunei in vederea depistirii persoanelor suspecte;
Participarea alaturi de organele politiei ori de cdte ori este solicitat la activitari specifice;

1.
2.
3.
4.
5.

Transmiterea citaliilor eliberate de citre Primiria Cemerzana ti Polilie cetre cetilenii comunei;
Asigurd paza bunurilor aflate in domeniul public gi privat al comunei.
indeplinegte orice alte atribugii pe linie de pazi iomunali , precum ti alte atribulii delegate prin
dispozilia primarului comunei qi prin hotirAre de Consiliu Local.

xv.

DrsPozrTrr FTNALE

Art. 22. Secretarul comunei in colaborare cu primarul, vor intocmi figele de post ti figele de evaluare a
performanlelor profesionale individuale pentru fiecare angajat al institutiei, pe care le supun spre
aprobare primarului comunei.

Art.23. (1) Primarul comunei va studia,

analiza gi propune misuri pentru cretterea operativitirii $i
eficienlei in rezolvarea problemelor de interes local gi pentru completarea judicioasi i Rgei posiutui
fiecerui angaiat, conform prevederilor legale in vigoare gi in raport cu pregitirea profesionali a
funcyionarilor.

Art.24. Neindeplinirea integrali gi in termen legal a sarcinilor
delegate prin dispoziJia primarului sau

de serviciu, incluse in figa postului, sau

hotirdri ale consiliului Iocal,

se sancrioneaz; confoim legislaliei
muncii, Statutului funclionarilor publici gi Regulamentului de Ordine Interni.

Art.25. Salarialii vor studia legisla;ia specifici domeniului
22
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corecte a acesteia.

Art 26. in cazul apariliei

de noi reglementiri legislative in domeniu, secretarul comunei, impreuni cu
primarul vor repartiza salariafilor sarcinile ce le revin acestora, completind figele de post ale acestora.

AtL27.

Analizarea faptelor de indisciplini se va face in cadrul Comisiei de disciplini constituite in
conformitate cu prevederile legale in materie.

Art. 28. (1) Toti salarialii primiriei au obligalia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere,
prin Regulamentul de ordine interioari.
(2) Personalul Primiriei, care efectuazi deplasiri in teren in interes de serviciu, are obligapa se
intocmeasce un raport privind aspectele constatate in teren $i sx-l prezinte Primarului comunei.
(3) Nerespectarea alin. (1J gi [2J atrage dupi sine aplicarea sanctiunilor disciplinare conform Codului
Muncii gi Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicati.
Art' 29. Corespondenfa venite in primirie din partea unor institulii de stat, persoane fizice sau juridice,
va parcurge in mod obligatoriu traseul: Secretar comunS- Primarul comunei- Funclionarului ciruia i sa desemnat spre solulionare.

Art.30. Toli funqionarii din aparatul de specialitate au obligaria si puni la dispoziria secretarului
comunei, informatiile de interes public, conform legii, in vederea publicerii acestora pe site- ul instituliei.

Art 31. Prezentul regulament

se va difuza tuturor compartimentelor, fiecare funclionar din cadrul
aparatului de specialitate, asigurAnd, sub semnaturi, luarea la cunogtinle.

Art.32. Prezentul

Regulament de Organizare
impune, prin hotirArea Consiliului Local.

ti

Functionare va fi reactualizat ori de cate ori se va

Pre$edinte de qedingi,

Secretar,
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