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ANEXA 1 – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
SI FUNCTIONARE
CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE
Art.1. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se
organizează și funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale,
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii si al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Art.2. Primăria comunei, formată din primar, viceprimar, secretar și
aparatul de specialitate al primarului, se organizează si funcţionează ca o
structura funcţionala cu activitate permanenta, care aduce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local si dispoziţiile primarului, în vederea soluţionării
problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.3. Sediul primăriei este în comuna Timisesti, judetul Neamţ, Telefon:
0233 787050 /fax: 0233 – 787050, e-mail: primaria_timisesti@yahoo.com.
Art.4.
(1) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al aparatului propriu
de specialitate al primarului comunei Timisesti este intocmit in
conformitatea cu urmatoarele dispozitii legale:
- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici
- Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
cu prevenirea si sanctionarea coruptiei
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual,
- Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice
institutiile publice si alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.
(2) Prezentul ROF se intregeste cu orice alte reguli stipulate de acte
normative care au fost omise la redactarea prezentului document sau care
vor apararea dupa finalizarea acestuia.
Art.5. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor salariatilor,
indiferent de durata contractului/raportului de munca, de modalitatea in
care este prestata munca, de postul/functia pe care o ocupa, avand caracter
obligatoriu.
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Art.6. (1) Obligativitatea respectarii prevederilor regulamentului revine si
salariatilor detasati de la alti angajatori pentru a presta munca in cadrul
Primariei comunei Timisesti, pe perioada detasarii.
(2) Prezentul regulament se aplica si elevilor si studentilor care isi desfasoara
activitatea temporar in cadrul institutiei pe perioada stagiului de practica.
(3) Persoanele nou angajate, precum si persoanele delegate sau detasate, cat
si cele care efectueaza practica in cadrul institutiei, vor fi instruite cu privire
la dispozitiile prezentului regulament, semnand o nota de informare in acest
sens.
Art.7. (1) Structura aparatului propriu de specialitate al primarului si
numărul de personal sunt stabilite în concordanta cu specificul instituţiei, în
limita mijloacelor financiare de care dispune, cu respectarea dispoziţiilor
legale.
(2) Personalul din aparatul de specialitate are statut de funcţionar public si
personal contractual.
(3) Acesta se numeşte si se eliberează din funcţie de către primarul comunei
Timisesti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAPITOLUL II : CONDUCEREA PRIMARIEI
Art.8. Structura organizatorica a personalului primăriei se grupează în
categorii de funcţionari publici, personal contractual si demnitari alcătuind
următoarea structura organizatorica:
a) primar;
b) viceprimar;
c) secretar;
d) aparatul de specialitate al primarului, cu urmatoarea structura:
- compartiment audit;
- compartiment administratie publica locala–registru agricol, secretariatadministrativ si resurse umane;
- birou buget-finanţe, impozite si taxe, contabilitate;
- compartiment achizitii publice;
- compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in
constructii;
- compartiment autoritate tutelara si asistenta socială;
- compartiment politie locala;
- administrator public;
- consilier primar;
g) Caminul cultural si Biblioteca comunala;
h) Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă;
i ) Serviciul public de asistenta sociala comunitara;
Art.9. (1)Primarul conduce activitatea Primăriei comunei Timisesti si a
instituţiilor si serviciilor subordonate consiliului local cu sprijinul:
- viceprimarului,
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- secretarului,
- aparatului de specialitate din subordine.
(2) Primarul indeplineste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, urmatoarele atributii principale :
a. atributii de reprezentare in calitate de reprezentant al statului, in
conditiile legii;
b. atributii referitoare la relatia cu Consiliul Local;
c. atributii referitoare la bugetul local;
d. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e. alte atributii stabilite prin lege.
2.1. In temeiul prevazut la lit.a primarul indeplineste atributiile de ofiter
de stare civila si de autoritate tutelara, monitorizeaza functionarea serviciilor
publice locale de profil si asigura organizarea si desfasurarea alegerilor,
referendumului si a recensamantului; indeplineste si alte atributii prevazute
de lege.Aceste atributii pot fi delegate si Secretarului comunei Timisesti sau
altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest
domeniu, potivit legii.
2.2. In exercitarea atributiilor prevazute la lit. b, Primarul:
- prezinta Consiliului Local, in primul trimestru, raportul pe anul precedent
privind starea economica, sociala si de mediu a primariei Timisesti;
- prezinta, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte si informari;
- elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de
mediu a comunei Timisesti si le propune aprobarii Consiliului Local.
2.3. In exercitarea atributiilor prevazute la lit. c, Primarul:
- exercita functia de ordonator principal de credite;
- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului
bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local;
- initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si
emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
- verifica, prin compartimentele de specialitatea, corecta inregistrare fiscala a
contribuabililor la organul fiscal al comunei Timisesti, atat a sediului social
principal, cat si a sediului social secundar.
2.4.In exercitarea atributiilor prevazute la lit. d, Primarul:
- coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
- ia masuri, prin directiile de specialitate, pentru prevenirea si, dupa caz,
gestionarea situatiilor de urgenta;
- ia masuri, prin directiile de specialitate, pentru organizarea exercitarii si
realizarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art.36, alin.
(6), lit. a)-d) din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- ia masuri, prin directiile de specialitate, pentru asigurarea inventarierii,
evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de
interes local prevazute la art. 36 alin.(6), lit.a)-d) din Legea 215/2001,
precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Timisesti;
- numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea
raporturilor de serviciu sau, dupa caz a raporturilor de munca, in conditiile
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si
pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
- asigura, prin directiile de specialitate elaborarea planurilor urbanistice
prevazute de lege, le supune aprobarii Consiliului Local si actioneaza pentru
respectarea prevederilor acestora;
- emite, prin directiile de specialitate, avizele, acordurile si autorizatiile date
in competenta sa prin lege si alte acte normative;
- asigura, prin directiile de specialitate, realizarea lucrarilor si ia masurile
necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de
integrare europeana, in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor,
pentru serviciile furnizate cetatenilor.
2.5. Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, Primarul
colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte
organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile
administrativ teritoriale, precum si cu Consiliul Local. Numirea
conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe
baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de
Consiliul Local, la propunerea Primarului, in conditiile legii. Numirea se face
prin dispozitie a Primarului, la care se anexeaza contractul de management.
2.6. In exercitarea atributiilor prevazute la lit. e, Primarul indeplineste
alte atributii prevazute de lege sau alte acte normative, precum si
insarcinarile date de Consiliul Local al comunei Timisesti. In exercitarea
atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii
revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si
desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a
altor atributii stabilite prin lege, Primarul poate solicita prefectului, in
conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu
pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
2.7. In conformitate cu art.66 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, primarul la nivel de comuna poate infiinta, in limita
numarului maxim de posturi aprobate, un post de consilier al primarului.
2.8. Consilierul
atributii:
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-asigura consilierea primarului in domeniile specifice administratiei publice
locale;
- reprezinta institutia primarului in relatia cu cetatenii, cu autoritatile
administratiei publice centrale, judetene si locale si cu alte institutii si
organizatii in baza mandatului conferit de primar;
- colaboreaza cu secretarul comunei la fundamentarea si elaborarea
proiectelor de hotariri si proiectelor de dispozitii propuse de primar;
- elaboreaza rapoartele anuale de activitate ale primarului comunei;
- solutioneaza corespondenta repartizata de primar potrivit rezolutiei
acestuia si redacteaza, in proiect, corespondenta initiata de primar;
- participa la audientele acordate de primar, tine evidenta acestora si
comunica solutiile adoptate la problemele ridicate la audiente;
- asigura informarea mass-media cu cele mai importante actiuni ale
primarului si asigura convocarea acesteia la actiunile organizate de primar;
- mediatizeaza activitatea si atributiile compartimentelor din aparatul de
specialitate ale primarului;
- indeplineste functia de purtator de cuvint al primarului;
- gestioneaza imaginea institutiei in ansamblu, mediatizeaza actiunile
primarului, intrunirile si evenimentele organizate de catre acesta;
- identifica problemele, necesitatile si constringerile care afecteaza
comunitatea locala si prezinta primarului rapoarte si informari privind
constatarile facute si masurile preconizate;
- urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre
toate compartimentele din aparatul de specialitate al primarului;
- pregateste informari si materiale, realizeaza analize si pregateste rapoarte;
- colaboreaza cu serviciile si compartimentele din cadrul primariei pentru
indeplinirea corespunzatoare si la timp a sarcinilor de serviciu;
- intocmeste si reactualizeaza ori de cate ori este cazul, lista cu oficialitatile,
cu telefoanele utile, email-uri, adresele institutiilor cu care colaboreaza
primaria;
- organizeaza actiunile de reprezentare a primarului la ceremonii si
solemnitati;
- intocmeste toate lucrarile necesare pentru primiri de vizite, delegatii,
oficialitati.
Art.11.
(1)
Viceprimarul comunei Timisesti exercita atributiile delegate de catre
Primar in conditiile Legii administratiei publice locale, iar in lipsa primarului
din institutie este inlocuitorul de drept al acestuia in rezolvarea problemelor
zilnice.
(2)
Viceprimarul comunei Timisesti are urmatoarele atributii:
asigura masurile pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor
de urgenta;
asigura, in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind:sanatatea,cultura,tineretul,sportul,protectia
8
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si refacerea mediului,podurile si drumurile publice,serviciile comunitare de
utilitate publica: alimentare cu apa, salubrizare, iluminat public;
asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu
prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in
domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate
cetatenilor;
asigura organizarea si functionarea pazei bunurilor publice si ale
cetatenilor comunei, conform hotaririi consiliului local, dupa consultarea
prealabila a locuitorilor; indruma si supravegheaza activitatea gardienilor
publici si politiei comunitare, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la
dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale si judetene rezultatele
acestor evidente;
asigura punerea in
aplicare a prevederilor documentatiilor de
amenajare a teritoriului si de urbanism;
coordoneaza activitatea de paza si stingere a incendiilor, urmareste
aplicarea planului de autoaparare impotriva incendiilor, raspunde de
instruirea si activitatea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si
dotarea acestuia;
controleaza modul in care conducerile agentilor economici si
institutiilor din comuna asigura materialele si echipamentul necesar pentru
prevenirea si stingerea incendiilor;
asigura masurile pentru controlul depozitarii deseurilor menajere,
industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor
de apa din raza comunei, precum si pentru decolmatarea acestora, a
podurilor, podetelor si rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate
din ploi si viituri;
indeplinire, in conditiile legii, orice alte insarcinari stabilite prin lege,
de catre Guvern, Institutia Prefectului - judetul Neamt, Consiliul judetean
Neamt osau Consiliul local al comunei Timisesti.
Art.12.
(1)Administratorul public indeplineste atributii de coordonare si
indrumare si controleaza aparatul de specialitate sau serviciile publice de
interes local, stabilite prin contract si dispozitie emisa in acest sens de
primar.
(2) Administratorul public este subordonat primarului comunei Timisesti.
(3) In realizarea obligatiilor prevazute in contractul de management,
administratorul public colaboreaza cu viceprimarul, secretarul comunei, cu
conducatorii structurilor functionale din aparatul de specialitate al
primarului si cu conducatorii serviciilor publice de interes local sau de
subordonare locala, pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de
performanta stabiliti.
Art.13. Secretarul comunei:
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(1) Indeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind
administraţiapublica locala, republicată cu modificările si completările
ulterioare.
(2) Coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei
comunei Timisesti, judetul Neamţ.
(3) In perioadele in care este absent din institutie, in conditiile legii,
atributiile functionale ale secretarului vor fi delegate in baza unei dispozitii
emisa de primarul comunei Timisesti.
Art.14. Funcţionarii colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen
legal si de calitate a atribuţiilor ce intra în competenta lor, precum si a altor
sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei.
Art.15.
(1)
Activitatea Primariei comunei Timisesti se desfasoara din punct de
vedere relational, dupa cum urmeaza:
a)
Relatii de autoritate ierarhica:
subordonarea Viceprimarului fata de Primar;
subordonarea sefilor de structuri fata de Primar, Viceprimar sau
Secretar, dupa caz;
subordonarea personalului de executie fata de Primar, Viceprimar,
Secretar sau seful de structura, dupa caz.
(2)
Conducatorul compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea
sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind
activitatea compartimentelor pe care le conduc.
b)
Relatii de cooperare:
se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a
Primariei comunei Timisesti sau intre acestea si compartimentele
corespondente din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local sau altor
entitati juridice infiintate in subordinea acestora;
legatura intre diferitele compartimente ale Primariei comunei se face
prin conducatorii acestora, acolo unde exista sau prin persoana angajata in
cadrul compartimentului, iar legatura cu alte institutii sau cu conducerea
ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat, prin
reprezentantii legali ai Primariei;
conducatorii compartimentelor de specialitate, acolo unde existasau
persoana angajata in cadrul compartimentului vor colabora permanent in
vederea indeplinirii in timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin.
c)
Relatii de reprezentare:
in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de primarul
comunei (prin dispozitie) Secretarului, Viceprimarului sau personalului
compartimentelor din structura organizatorica a Primariei comunei, in
relatiile cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale sau locale,
organisme, ONG-uri etc., din tara sau strainatate;
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functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in
cadrul unor organizatii internationale au obligatia sa promoveze o imagine
favorabila Primariei.
d)
Relatii de inspectie si control:
- se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control (birou
buget-finanţe, impozite si taxe, contabilitate; compartiment audit;
compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in
constructii;compartiment
autoritate
tutelara
si
asistenta
socială;
compartiment politie locala; serviciul public voluntar pentru situaţii de
urgenţă, precum si alte compartimente sau personal mandatat prin
dispozitia primarului si orice alte persoane fizice sau juridice aflate in
competenta administrativ-teritoriala a comunei Timisesti si care desfasoara
activitati supuse inspectiei si controlului, conform competentelor stabilite
prin legi si alte acte normative in vigoare.
CAPITOLUL III: APARATUL DE SPECIALITATE
Art.16. Normele privind organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al Primarului comunei Timisesti si a serviciilor subordonate
Consiliului Local sunt stabilite prin prezentul regulament, intocmit in baza
prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind
statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.17.
(1) Aparatul de specialitate al comunei Timisesti este structurat pe
compartimente functionale structurate ca: servicii, birouri si compartimente
a caror conducere este asigurata de catre primar, viceprimar si secretarul
comunei, respectiv administratorul public, potrivit organigramei aprobate de
Consiliul Local.
(2) Conducerea, coordonarea si controlul activitatii curente si a personalului
din cadrul compartimentelor functionale este asigurata de catre functionari
de conducere (functionari publici si personal contractual), numiti in
conditiile legii.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorica
stabilita prin organigrama si statul de functii, aprobate conform legii, care
duce la indeplinire sarcinile si atributiile administratiei publice locale care
rezulta din Constitutie, legi, ordonante, hotarari ale Consiliului Local si
dispozitii ale primarului.
Art.18. Aparatul de specialitate al primarului functioneaza in temeiul Legii
nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare, in organizarea acesteia urmarindu-se
realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.
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Art.19. Atributiile fiecarui post sunt stabilite in fisa postului respectiv, aflata
la dosarul personal, comunicata fiecarui angajat pe baza de semnatura.
Art.20.Atributiile compartimentelor sunt prevazute in Anexa nr.3, parte
integranta din prezentul regulament. Atributiile compartimentelor pot fi
modificate prin dispozitia primarului, cu conditia de a nu depasi 30% din
totalul atributiilor stabilite initial.
Art.21. Indatoririle functionarilor publici sunt cele prevazute in legislatia in
vigoare, prin acestea urmarindu-se indeplinirea principiilor generale stabilite
prin Codul european al bunei conduite administrative, principii care se
regasesc in Anexa nr. 4, parte integranta din prezentul regulament.
CAPITOLUL IV: LUCRUL CU PUBLICUL
Art.22. PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL al institutiei este:
Luni, marti, miercuri, joi si vineri : 10,00 – 12,00
Art.23. Programul de audiente al conducerii Primariei comunei Timisesti
este urmatorul:
Primar: luni 10,00 – 12,00
Viceprimar: marti 10,00 – 12,00
Administrator public: miercuri 10,00 – 12,00
Secretar: joi 10,00 – 12,00
Art.24. In timpul programului de lucru cu publicul, functionarul sau
suplinitorul sau trebuie sa fie prezent pentru a lua in primire cererile ori
declaratiile sau pentru a da informatiile necesare. In timpul programului de
lucru cu publicul cetatenii trebuie primiti fara intarziere. Schimbarea
programului de lucru cu publicul trebuie facuta publica prin presa.
CAPITOLUL V: PRELUCRAREA CORESPONDENTEI
Art.25. Circuitul documentelor in Primaria comunei Timisesti este redat in
Anexa 4, parte integranta din prezentul regulament.
Art.26.
(1) Primarului trebuie sa ii fie prezentate pentru semnatura urmatoarele
documente:
corespondenta cu institutiile publice (de stat), la toate nivelurile, in
afara celei care priveste competentele delegate si care va fi transmisa direct
persoanleor desemnate in acest sens;
declaratiile si documentele prin care Primaria isi asuma
responsabilitati;
corespondenta de importanta majora cu persoanele publice si private.
(2) Adresele sau cererile adresate primariei, primite de la institutiile publice
sau alte autoritati publice, ori persoane fizice sau juridice, vor fi inregistrate
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COMUNA TIMIȘEȘTI
TEL./FAX. 0233.787050
EMAIL: primaria_timisesti@yahoo.com
atat in format electronic, cat si in format scriptic la registratura generala a
institutiei.
(3) Adresele primite prin fax sau posta electronica vor fi transmise de
urgenta catre Biroul de Registratura pentru a primi numar de inregistrare
din registratura generala.
(4) Adresele de raspuns, respectiv corespondenta intocmita in cadrul
institutiei, referatele de specialitate si notele interne, vor respecta structura
cadru prevazuta in Anexa nr.5, 5A si 5B, parte integranta din prezentul
regulament.
CAPITOLUL VI: OBLIGATIVITATEA INFORMARII RECIPROCE
Art.27.
(1) Fiecare sef este obligat sa-si informeze subalternii despre modificari ale
legislatiei, intrebari si chestiuni de serviciu, care sunt sau ar putea fi
importante pentru domeniul de activitate.
(2) Fiecare angajat este obligat sa-si informeze superiorul despre problemele
importante din domeniul/sfera activitatii sale.
(3) Toti angajatii primariei trebuie sa se informeze reciproc despre problemele
de serviciu, chiar daca nu tin direct de sfera activitatiii proprii, in ideea in
care aceste informatii ar putea fi de folos celorlalte domenii.
CAPITOLUL VII: SEDINTELE CONDUCERII PRIMARIEI
Art. 28. (1) Saptamanal si ori de cate ori este necesar este organizata
sedinta de lucru, in care se traseaza principalele sarcini ale saptamanii pe
fiecare compartiment.
(2)Derularea sedintei va fi consemnata in Procesul-verbal de sedinta ce va fi
tinut intr-un registru.
(3) Secretariatul sedintei va fi asigurat de o persoana desemnata in acest
sens de primar, aceasta atributie fiind mentionata si in fisa postului.
CAPITOLUL VIII: TIMPUL DE LUCRU
Art.29. In timpul programelor de lucru este interzisa consumarea bauturilor
alcoolice.
Art.30. Programul de lucru al institutiei este:
Zilnic de luni pana joi intre orele: 8,00 – 16,30
Vineri intre orele: 8,00 – 14,00
Art.31. Cine lipseste mai mult de la locul de munca (nu doar momentan),
trebuie sa comunice sefului de compartiment cum poate fi gasit si locul unde
se afla.
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Art.32. Deplasarile in teren, in interesul serviciului se fac cu instiintarea
sefului de compartiment sau a sefului ierarhic superior. In timpul
controalelor sau verificarilor in teren, reprezentantii Primariei vor purta la
loc vizibil ecusoane de identificare sau legitimatia de serviciu.
CAPITOLUL IX: IMBOLNAVIRI, ABSENTE
Art.33. Angajatii care nu pot veni la serviciu pe motiv de boala trebuie sa
anunţe instituţia în 48 de ore de la data producerii evenimentului în ceea ce
privește starea sa de sănătate. Daca este posibil trebuie anuntata durata
concediului medical sau al absentei.
Art.34. Accidentele de munca trebuie anuntate imediat, cu date precise
despre loc, imprejurari si martori, chiar daca accidentul nu duce la
incapacitate de munca.
CAPITOLUL X: CONCEDII DE ODIHNA, INVOIRI
Art.35. La sfarsitul anului, toti angajatii, dupa ce in prealabil s-au purtat
discutii interne intre colegi, trebuie sa-si planifice concediul si sa completeze
listele cu planificarea concediului pentru anul urmator. Concediile
planificate trebuie respectate cat este posibil.
Art.36. Sefii de compartiment trebuie sa aiba grija sa existe personal
suficient pentru buna functionare a compartimentului respectiv si toate
posturile sa fie suplinite.
Art.37. Fiecare concediu necesita in prealabil aprobarea scrisa a Primarului.
Cererile de concediu trebuie depuse cel tarziu cu o saptamana inaintea
inceperii concediului.
Art.38.Invoirile din timpul lucrului pentru motive deosebite se fac de catre
sefii de compartiment, iar invoirile sefilor de compartiment de catre primar.
CAPITOLUL XI: DELEGATIILE
Art.39. Delegatiile se fac in cazul in care nu exista alta solutie pentru
rezolvarea problemelor de serviciu.
Art.40. Delegatiile se efectueaza cu mijloace de transport in comun sau cu
masini de serviciu. Daca deplasarea nu poate fi efectuata cu mijloacele
precizate, se pot folosi masini personale ale angajatilor cu aprobarea
prealabila a Primarului.
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Art.41. Pentru delegatii trebuie ordinul de deplasare aprobat de primar sau
persoanele care il inlocuiesc conform competentelor delegate.

ANEXA 2
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina SECRETARULUI
1.Îndruma si coordonează activitatea de aplicare a legilor, hotărârilor
Guvernului si ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, sau a
hotărârilor Consiliului Local, primite de la conducerea instituţiei.
2.Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local, asigura
procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de
secretariet, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul verbal al sedintelor
consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local.
3.Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de
specialitate ale acestuia si sprijina activitatea comisiilor de specialitate care
functioneaza in cadrul consiliului local.
4.Organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a
dispozitiilor primarului si constituie dosarele de sedinta, cu toate proiectele
inscrise pe ordinea de zi si asigura distribuirea acestora catre consilierii
locali.
5.Inregistreaza prezenta consilierilor la sedintele consiliului local si la
comisiile de specialitate si intocmeste potajul acestora.
6. Tine evidenta consilierilor locali si consemneaza schimbarile survenite in
situatia acestora.
7. Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice
si persoanlele interesate a actelor administrative emise/adoptate, prin
compartimentul de specialitate, in termenul legal si ia masuri pentru
publicarea acestora pe site-ul institutiei, prin persoana desemnata in acest
sens.
8. Asigura asistenta de specialitate consiliului local si primarului pentru
elaborarea, revocarea, modificarea în mod corespunzător a hotărârilor si
dispoziţiilor, după caz, conform prevederilor legale, respectiv avizează pentru
legalitate proiectele de hotărâre, dispoziţiile primarului si contrasemnează
hotărârile consiliului local.
9. Colaborează cu celelalte compartimente, din cadrul aparatului propriu în
vederea îndrumării activitatii serviciilor publice locale.
10. Iniţiază si organizează acţiunile de cunoaştere a legilor si a celorlalte acte
normative ale administraţiei publice centrale sau locale.
11. Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind
accesul la informaţiile publice.
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12.Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala în administraţia publica.
13. Întocmeşte rapoarte, referate de specialitate si le susţine în comisiile de
specialitate ale consiliului sau în cadrul şedinţelor Consiliului Local.
14. Conduce evidenta numerotării hotărârilor, dispoziţiilor, asigurând
comunicarea acestora celor interesaţi în termenele legale.
15. Coordonează întocmirea lucrărilor necesare convocării Consiliului Local,
a pregătirii si desfasurarii acestora si face convocarea consilierilor si
invitaţilor la şedinţa.
16. Răspunde de întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului
Local si de păstrarea dosarelor de şedinţa ale Consiliului Local.
17. Se îngrijeşte de formarea si păstrarea bibliotecii juridice, a Monitoarelor
Oficiale, colecţiilor de legi si alte reviste de specialitate.
18. Îndruma activitatea de ordonare, inventariere si selecţionare a arhivei
instituţiei si păstrarea acesteia de către persoana împuternicita cu gestiunea
fondului arhivistic.
19. Indeplineste obligaţiile ofiţerului de stare civila, în baza dispoziţiei
primarului.
20. Eliberează copii sau extras de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în
afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, eliberează extrase de pe
actele de stare civila.
21. Coordonează efectuarea anchetelor sociale, elaborează dispoziţii de
instituirea comisiilor de efectuare a acestor anchete sociale.
22. Indeplineşte si alte atribuţii stabilite expres prin lege sau alte acte
normative precum si cele dispuse de primar.
23. Deleaga din atribuţiile sale personalului de execuţie cu aprobarea
primarului.
22. Verifica nivelul de salarizare si actualizarea acestuia de către biroul
buget-finante, impozite si taxe, contabilitate ori de câte ori se impune prin
reglementari legale.
23. Gestionează evidenta performantelor profesionale individuale în baza
aprecierilor şefilor ierarhici, conform legislaţiei în vigoare si coordonează
activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade sau trepte
profesionale a funcţionarilor publici, cât si a personalului contractual, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
24. Urmăreşte întocmirea fisei postului si a atribuţiilor de serviciu specifice
locului de munca, respectiv documentaţia de sancţionare propusa de
şefiiierarhici pentru personalul cu abateri disciplinare, propune programul
de perfecţionare a angajaţilor.
25. Asigura întocmirea dosarelor profesionale pentru aparatul de specialitate
si tine legătura cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.
- Atribuţiile delegate în sarcina secretarului in calitate de OFITER de
STARE CIVILA
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1. Intocmeşte acte de stare civila, răspunde de asigurarea registrelor privind
certificatele de stare civila, a altor imprimate si materiale necesare activitaţii
de stare civila.
2. Asigura securitatea, conservarea si folosirea legala a imprimatelor cu
regim special si a celorlalte documente de stare civila.
3. Intocmeşte si trimite la cerere extrase pentru uzul autorităţilor publice,
după actele de stare civila.
4. Urmăreşte înaintarea registrelor de stare civila după completare în termen
de 30 de zile (exemplarul II) la serviciul de resort al judeţului.
5. Organizează în cele mai bune condiţii oficierea casatoriilor.
5. Constata si sancţionează, potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie
contravenţii la regimul stării civile.
7. Realizează toate celelalte operaţiuni cu privire la actele de stare civila,
prevăzute de Legea stării civile, pe baza delegării data de catre primar.
8. Intocmeşte buletine statistice si situaţii cu privire la starea civila si le
transmite în termenele legale prevăzute.
9. Opereaza in livretele de familie toate menţiunile ivite.
10. Transcrie actele de naştere, casatorii cât si decese din străinătate.
11. Intocmeşte actele de naştere ca urmare a adopţiilor cu efecte depline si
comunicarea acestora la locul naşterii.
12. Efectuează inventarierea documentelor arhiviste de stare civila.
13. Intocmeşte actele necesare schimbării de nume.
14. Rezolva în timp corespondenţa legata de starea civila.
15. Intocmeşte si contrasemnează dovezi, adeverinţe si certificate cetăţenilor,
cu privire la actele ce-i intra în atribuţiile pe care le exercita.
16. Indeplineşte si alte atribuţii specifice dispuse de conducerea primăriei.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
AUDIT PUBLIC INTERN
Obiectiv general
Imbunatatirea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului si a proceselor administrarii in vederea indeplinirii obiectivelor,
printr-o abordare sistematica si metodica.
Compartimentul de audit intern se refera doar la activitati de audit,
compartimentul nu trebuie implicat in alte activitati pe care in mod potential le
pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control.
Atributii:
1. Ofera consiliere ordonatorului principal de creditpentrubuna administrare
a veniturilor și a cheltuielilor publice cu scopul de a adauga valoare si a
imbunatati activitatile entitatii publice.
2. Ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare
sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea
managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.
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3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele
de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta
si eficacitate.
4. Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern pe care il
supune spre aprobare conducatorului unitatii.
5. Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre
conducatorul entitatii publice precum si despre consecintele acestora.
6. Raporteaza periodic asupra constatarilor concluziilor si recomandarilor
rezultate din activitatile de audit.
7. In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii informeaza
conducatorul entitatii publice si dupa caz structura de control intern
abilitata de la nivelul institutiei.
8. Auditeaza activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de
entitatea publica, din momentul constituirii angajamentelor pana la
utilizarea fondurilor, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa.
9. Auditeaza constituirea veniturilor publice precum si facilitatile date la
incasarea acestora.
10. Auditeaza modul de administrare a patrimoniului public, precum si
vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul
privat/public al institutiei publice.
11. Efectueaza misiuni de audit in baza unei planificari aprobate de
conducatorul unitatii.
12. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern.
13. La solicitarea conducatorului unitatii efectueaza misiuni de audit adhoc, cu caracter exceptional.
14. Prezinta constatarile, propunerile si recomandarile in urma misiunilor de
audit, sub forma unui Raport de Audit Public Intern, pe care il va inainta
conducatorului institutieipublice.
15. Sprijina indeplinirea obiectivelor entitatii publice, spre analiza si avizare.
16. Evalueaza si imbunatateste (prin recomandarile sale) eficacitatea
sistemului de conducere tinand seama de gestiunea si evaluarea riscurilor,
de evaluarea controluluiu intern.
17. Evalueaza si imbunatateste (prin recomandarile sale) eficacitatea
sistemului de control intern managerial din institutie.
18. Contribuie la imbunatatirea sistemelor si activitatilor entitatii publice
aducand un plus valoare managementului institutiei prin: gestionarea mai
eficienta a riscurilor, asigurarea unei mai bune administrari a patrimoniului,
o mai buna respectare a regulilor si procedurilor existente, imbunatatirea
calitatii managementului sistemului contabil si a controlului intern.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA -registru agricolSECRETARIAT – ADMINISTRATIV SI RESURSE UMANE
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Atributii Registrul agricol:
1. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în
conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si înaintarea lor spre
validare Comisiei Judeţene din cadrul Instituţiei Prefectului.
2. Propune Comisiei Judeţene Neamţ eliberarea titlurilor de proprietate în
baza legilor fondului funciar.
3. Completează planurile cadastrale si registrul agricol cu terenurile
redobândite prin sentinţe sau hotărâri judecătoreşti, prin dispoziţiile
Primarului si prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului
funciar.
4. Participa la expertize tehnice propuse de instanţele judecătoreşti atunci
când exista solicitare.
5. Întocmeşte procese – verbale de punere în posesie.
6. Eliberează adeverinţe care atesta dreptul de proprietate a terenurilor.
7. Identifica, măsoară terenurile si pune în posesie proprietarii acestor
terenuri.
8. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite sa li se atribuie teren
conform legilor fondului funciar.
9. Înaintează Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a
legilor fondului funciar.
10. In urma validării lucrărilor de către Instituţia Prefectului participa
împreuna cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor
îndreptăţite sa primească terenuri.
11. Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor.
12. Înaintează Direcţiei Judeţene de Statistica rapoartele statistice în
materie.
13. Efectueaza operatiunile de completare si ţinere la zi datele din registrul
agricol.
14. Efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind sinceritatea datelor
declarate de capul gospodăriei.
15. Eliberează certificatele de producător agricol si biletele de proprietate a
animalelor.
16. Eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj si burse sociale.
17. Eliberează adeverinţe din registrul agricol.
18. Întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor
populaţiei, terenurilor din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele
cultivate si producţia obţinuta, efectivele de animale (din speciile: bovine,
porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si maşini
agricole.
19. Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul
agricol.
20. Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale in domeniul agriculturii
(declararea viilor, sprijinul producătorilor agricoli, etc.).
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21. Participa la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigura detalii
specifice problemelor solicitate de persoana audiata.
22. \Intocmeste rapoartele statistice cu privire la inscrierile din registrul
agricol.
23. Activeaza in cadrul Comisiei constituite la nivelul comunei in vederea
furnizarii datelor necesare pentru identificarea exploatatiilor agricole si
impartirea teritoriului in sectoare de recensamant- in anul in care se
efectueaza recensamantul general agricol.
24. Colaborează la redactarea proiectelor de dispoziţii si hotărâri specifice
compartimentului.
25. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de
dispoziţii ale Primarului si de hotărâri ale Consiliului Local specifice
activităţii compartimentului.
Atributii Registratura - Relatii cu Publicul:
1.
Aplicarea corecta a prevederilor legale si a actelor administrative
interne emise cu privire la inregistrarea si circulatia documentelor.
2.
Utilizarea aplicatiei „ Sistem informatic integrat pentru gestionarea
activitatii si serviciilor de administratie publica la nivelul Regiunii Nord din
judetul Neamt” – Modulul Document Management.
3.
Primirea,
inregistrarea
si
repartizarea
zilnica
pe
servicii,
compartimente si functionari a corespondentei adresata Primariei, atat prin
intermediul serviciilor postale, fax, curier, Posta Militara, cat si cea depusa
personal de catre cetateni, institutiii publice, societati comerciale, alte
persoane juridice.
4.
Informeaza catatenii cu privire la actele necesare eliberarii
documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de
lucru cu publicul.
5.
Informeaza si indruma publicul referitor la atributiile si competentele
compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse
solicitari.
6.
Primeste si stampileaza corespondenta primita de la serviciile,
compartimentele, functionarii din cadrul primariei ce urmeaza a fi expediata.
7.
Promoveaza imaginea institutiei in relatia cu cetatenii.
8.
Preia comenzile telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe
care le inainteaza spre inregistrare si repartizare.
9.
Intocmeste si tine evidenta borderourilor de expediere a
corespondentei prin posta;
10. Asigura relatia cu oficiul postal arondat in ceea ce priveste ridicarea si
predarea zilnica a corespondentei.
11. Pastreaza confidentialitatea datelor de care ia cunostinta in exercitarea
atributiilor de serviciu.
Atributii privind activitatea de solutionare a petitiilor:
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1.
Primeşte şi înregistrează petiţiile (cererea, reclamaţia, sesizarea sau
propunerea formulată în scris sau e-mail), adresate de cetăţeni sau o
organizaţie legal constituită, Consiliului local şi Primăriei.
2.
Conduce registrul de evidenţă a petiţiilor adresate Consiliului local şi
Primăriei .
3.
Înaintează zilnic primarului, după înregistrare, petiţiile primite în
vederea repartizării acestora.
4.
Transmite petiţiile, pe bază de semnătură, persoanelor nominalizate de
primar pentru soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor.
5.
Urmăreşte modul de soluţionare şi redactare în termen a
răspunsurilor, de către persoanele cărora le-au fost repartizate petiţiile spre
soluţionare.
6.
Înregistrează petiţiile greşit adresate şi le transmite autorităţilor sau
instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate şi
înştiinţează petiţionarul despre aceasta.
7.
Asigură clasarea petiţiilor anonime sau cele în care nu sunt trecute
datele de identificare ale petiţionarului.
8.
Atenţionează persoana care are repartizată petiţia cu 5 zile înante in
legătură cu expirarea termenului de soluţionare.
9.
Sesizează conducerea instituţiei despre depăşirea termenului de
soluţionare a petiţiilor şi informează, ori de câte ori este nevoie,despre
problemele şi aspectele sesizate privind modul de soluţionare a petiţiilor de
către persoanele nominalizate pentru soluţionarea acestora.
10. Asigură expedierea răspunsurilor către petiţionar şi arhivarea
petiţiilor.
11. Întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a
petiţiilor din cadrul instituţiei.
Atributii privind arhiva:
1.
Asigura evidenta, selectionarea si conservarea documentelor din arhiva
primariei si predarea acestora la Directia Judeteana Neamt a Arhivelor
Nationale.
2.
Asigura intocmirea si actualizarea Nomenclatorului arhivistic al
Primariei comunei Timisesti.
3.
Asigura pastrarea, conservarea si integritatea documentelor preluate
de la serviciile/compartimentele din aparatul de specialitate al primarului si
de la serviciile publice de interes local fara personalitate juridica.
4.
Intocmeste impreuna cu sefii serviciilor/compartimentelor din
aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local
fara personalitate juridica programul anual de predare-preluare a
documentelor la arhiva, il depune pentru aprobare il transmite tuturor
serviciilor/compartimetelor si asigura aplicarea acestuia, conform
termenelor stabilite.
5.
Centralizeaza proiectele de nomenclator pentru documetele propuse de
servicii/compartimente si inainteaza proiectul Nomenclatorului Arhivistic, in
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doua exemplare, spre verificare, aprobare si confirmare Directiei Judetene
Neamt a Arhivelor Nationale asigurand permanent legatura cu aceasta.
6.
Urmareste modul de aplicare a Nomenclatorului arhivistic al primariei
la constituirea si preluarea dosarelor create de servicii/compartimente.
7.
Asigura lucrarile necesare in vederea analizarii de catre Comisia de
selectionare a dosarelor cu termen de pastrare expirat si care pot fi propuse
spre eliminare ca nefolositoare.
8.
Inaninteaza Directiei Judetene Neamt a Arhivelor Nationale inventarele
dosarelor cu termen de pastrare expirat , procesul-verbal al comisiei de
selectionare , precum si inventarele documentelor pentru perioada pentru
care s-a efectuat selectionarea in vederea confirmarii lucrarii selectionate.
9.
Cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii adeverintelor,
certificatelor, extraselor si asigura eliberarea de copii dupa actele detinute in
arhiva primariei, la cererea scrisa a solicitantului care justifica un drept, cu
aprobarea prealabila scrisa a sefului ierarhic si a secretarului comunei.
10. Pune la dispozitia personalului institutiei documentele din arhiva spre
consultare, pe baza de semnatura, in situatia in care documentul respectiv a
fost creat de catre compartimentul din care face parte solicitantul sau in
situatia in care justifica un interes in rezolvarea unei atributii de serviciu.
11. Verifica, asigura si raspunde de exactitatea datelor inscrise in
documentele pe care le elibereaza la solicitarea persoanelor fizice sau
juridice.
12. Difuzeaza la toate serviciile/compartimentele Nomenclatorul arhivistic,
dupa aprobarea si confirmarea acestuia, in vederea aplicarii lui.
13. Organizeaza verificarea si preluarea anuala a documentelor create la
compartimente, pe baza de inventar si proces-verbal.
14. Organizeaza si asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite
din depozitul de arhiva.
Atributii privind organizarea administrativa:
1.
Asigura intretinerea curenta a cladirii primariei si a caminului
cultural, curatenia interioara si a imprejurimilor.
2.
Asigura inmanarea la termen a invitatiilor pentru sedintele consiliului
local, precum si a altor documente.
3.
Raspunde de obiectivele, bunurile si valorile incredintate.
4.
Asigua buna functionare
a mijloacelor din dotarea Primariei, a
caminului cultural si bibliotecii.
5.
Asigura incalzirea corespuzatare a spatiului administrativ si a
caminului cultural pe toata perioada sezonului rece.
6.
Intocmeste necesarul de materii si materiale pentru asigurarea pazei,
curateniei si intretinerii corespunzatoare a sediului.
7.
Previne producerea faptelor de natura sa aduca prejudicii institutiei
publice.
8.
Pazeste obiectivul, bunurilor aferente acestuia si asigura integritatea
acestora.
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9.
Cunoaste locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului
pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura a aduce prejudicii
institutiei publice.
10. Aduce la cunostinta, de indata, sefului ierarhic superior despre
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre
masurile luate.
11. In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa,
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in
orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, aduce de
indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si ia primele
masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului.
12. In caz de incendii ia imediat masuri de stingere si de salvare a
persoanelor, bunurilor si a valorilor, sesizeaza pompierii si aunta conducerea
unitatii publice si politia.
13. Ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a
bunurilor si a valorilor, in caz de dezastre.
14. Sesizeaza politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia
patrimoniul unitatii publice.
15. Are o comportatre decenta si corecta menita sa determine respect in
relatiile de munca.
Atributii in sarcina soferului de microbuz scolar
1.
Asigura intretinerea si buna functionare a autovehiculului.
2.
Cunoaste si respecta actele normative care reglementeaza circulatia pe
drumurile publice.
3.
Tine evidenta si executa la timp intretinerile, reviziile si verificarile
prevazute de normele in vigoare si instructiunile tehnice.
4.
Verifica starea tehnica a autovehicului inainte de plecarea in cursa.
5.
Efectueaza ingriirea zilnica a autovehicului.
6.
Anunta imediat seful ierarhic superior in cazul in care se constata
defectiuni/nereguli ale autovehiculului, in vederea remedierii defectiunilor.
7.
Mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehicului dat in
primire.
8.
Pastreaza si tine evidenta, in conditii corespunzatoare, a certificatului
de inmatriculare, licentei de executie si copiei licentei de transport, precum
si a celorlalte acte ale autovehiculului si le prezinta, la cerere organelor de
control.
9.
Isi imbunatateste permanent cunostintele profesionale si legislative in
domeniul transporturilor.
10. Are un comportament civilizat in relatiile cu elevii, colegii de serviciu,
superiorii ierarhici si organele de control.
11. Comunica imediat sefului ierarhic orice eveniment de circulatie in care
este implicat.
12. Se va prezenta la verificarea medicala anuala.
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13. Raspunde de integritatea persoanelor transportate din momentul
urcarii si pana la coborarea in fata scolii/statiei.
Atributii privind activitatea de resurse umane:
1.
Asigura pregatirea si actualizarea bazei de date cu privire la
functionarii publici si comunicarea cu Agentia Nationala a Functionarilor
Publici.
2.
Asigura evidenta si efectuarea concediilor de odihna, evidenta
recuperarilor.
3.
Asigura intocmirea dosarului profesional pentru fiecare functionar
public si personal contractual din compartimentele de specialitate.
4.
Asigura intocmirea planului anual al functiilor publice si de avansare
a personalului institutiei.
5.
Conduce evidenta personalului contractual in Registrul general de
evidenta a salariatilor.
6.
Intocmeste planul anual de formare profesionala si asigura realizarea
acestuia.
7.
Intocmeste activitatea de aprobare sau modificare a organigramei
aparatului de specialitate al Primarului comunei Timisesti, statul de functii
si le inainteaza spre aprobare.
8.
Organizeaza, in conditiile legii, concursuri pentru ocuparea functiilor
publice si posturilor contractuale vacante.
9.
Asigura secretariatul concursurilor de angajare ori numire in functia
publica.
10. Intocmeste dispozitiile de numire, angajare, promovare, avansare,
mutare, detasare, suspendare, transfer, incetare a activitatii, pensionare,
reincadrare, terminarea stagiului si orice alte modificari aparute in
raporturile de serviciu/munca.
11. Intocmeste contracte de munca si tine evidenta fiselor de post ce
cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat.
12. Stabileste indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate
publica.
13. Verifica sporurile de vechime ale personalului angajat si le transmite
Biroului buget-finante, impozite si taxe, contabilitate in vederea intocmirii
statului de plata.
14. Coordoneaza activitatea de evaluare anuala a performantelor
profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor
profesionale.
15. Intocmeste dari de seama statistice si orice alte situatii solicitate pe
linie de personal.
16. Intocmeste Planul anual de perfectionare a functionarilor publici in
raport cu prevederile bugetare anuale si il comunica Agentiaei Nationale a
Functionarilor Publici.
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17. Elibereaza adeverinte in baza dosarului personal si a inregistrarilor din
REVISAL.
18. Asigura intocmirea condicilor de prezenta.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina serviciului
IMPOZITE SI TAXE, CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE
Obiectiv general
Organizarea si conducerea contabilitatii operatiunilor efectuate de
Primaria comunei Timisesti in contul si numele unitatii administrativ-teritoriale.
Obiective specifice
Conducerea evidentei financiare si contabile in vederea intocmirii
tuturor raportarilor periodice specifice.
Conducerea evidentei de gestiune a patrimoniului public si privat al
comunei Timisesti.
Atributii:
1. Urmarirea executiei bugetare.
2. Intocmirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care stau la
baza notelor contabile, in mod sistematic si cronologic.
3. Evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii nr
82/1991, republicata, cu modificaile si completarile ulterioare.
4. Urmarirea si verificarea registrului de casa.
5. Urmarirea si verificarea viramentelor bancare.
6. Intocmirea dispozitiilor de plata si incasare, privind acordarea de avansuri
spre decontare, precum si urmarirea decontarii acestora.
7. Evidenta contabila sintetica si analitica a materialelor si obiectelor de
inventar.
8. Inregistrarea transferurilor si consumului lunar a materialelor,
obiectivelor de inventar, bonurilor valorice de combustibil, pe baza bonurilor
de consum sau transfer, dupa caz.
8. Verificarea lunara a soldurilor conturilor din balanta de verificare.
9. Verificarea si inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul
fiecarui trimestru.
10. Intocmirea si verificarea balantei de verificare lunare, avandu-se in
vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice.
11. Realizarea zilnic, a punctajului veniturilor si cheltuielilor efectuate,
comparand situatia la zi intocmita de biroul contabilitate cu executia
trezoreriei si se confrunta cu extrasele de cont.
12. Conducererea jurnalului de vanzari si respectiv jurnalul de cumparari si
intocmirea decontului trimestrial de TVA.
13. Intocmirea situatiilor lunare si trimestriale cu privire la cheltuielile de
personal ale institutiilor subordonate Consiliului Local al comunei Timisesti;
14. Consolidarea situatiilor financiare ale ordonatorilor tertiari de credite;
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15. Verificarea si centralizarea, la termenele stabilite, a situatiilor financiare
lunare, trimestriale si anuale ale ordonatorilor tertiari ai comunei Timisesti;
16. Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează
patrimoniul primariei.
17. Constituirea comisiilor si subcomisiilor de inventariere anuala a
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare,
bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenta contabila
si realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile si
plusurile din inventar.
18. Dispunerea inventarierii patrimoniul primariei.
19. Asigurarea gestionarii patrimoniului Primăriei în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
20. Asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria pentru ordonanţarea
cheltuielilor.
21. Organizarea si conducerea evidenţei contabile privind efectuarea
cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor
materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu
debitorii si creditorii.
22. Verificarea gestiunii magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul
existent, timbrele si mandatele poştale, materialele existente în magazie.
23. Tinerea evidenţei imprimatelor cu regim special (chitanţiere, foi de
vărsământ).
24. Elaborarea si supunerea aprobării Consiliului Local al comunei
Timisesti, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli.
25. Întocmirea periodica a situaţiei execuţiei bugetare si urmărirea încadrarii
acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si
cheltuieli.
26. Întocmirea si prezentarea consiliului local a contului anual de execuţie al
bugetului.
27. Complarea ordonanţărilor de plata privind disponibilul din contul de
angajamente bugetare si răspunderea privind datele înscrise.
28. Întocmirea ordonanţărilor de plata privind drepturile salariale.
29. Întocmirea ordinelor de plata pentru plata contribuţiilor la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate
precum si a altor reţineri din statul de plata.
30. Urmărirea executarii creanţelor.
31. Efectuarea prin casierie a operaţiilor de încasări si plăţi pe baza
documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv propriu.
32. Realizarea evidenţei garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primăriei.
33. Ţine evidenţa reţinerilor: rate, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii.
34. Asigurarea exercitarii controlului financiar preventiv pentru plăţile
efectuate din bugetul autorităţilor executive.
35. Întocmirea statele de plata ale salariilor personalului din primărie,
indemnizaţiilor consilierilor, plătirea ajutoarelor sociale, indemnizaţiilor de
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naştere precum si a altor ajutoare băneşti si indemnizaţiilor cuvenite unor
cetăţeni ai comunei.
36. Întocmirea documentaţiei necesara acordării premiilor anuale si celor
lunare din fondul de salarii.
37. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza
propunerilor făcute de către compartimentele Primăriei, in funcţie de gradul
de prioritate.
38. Estimarea valorii contractelor de achiziţii.
39. Asigurarea si răspunderea de organizarea si desfăşurarea procedurilor
de achiziţii publice conform legislaţiei in vigoare.
40. Conducerea evidentei contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de
bunuri, servicii sau lucrări.
41. Urmărirea executarii contractelor de achiziţii si informarea şefilor
ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.
42. Organizarea, îndrumarea si urmărirea primirii, verificarii, operarii în
baza de date si arhivarii declaraţiilor de impunere pentru impozite si taxe
locale.
43. Organizarea activitatii de eliberare a certificatelor fiscale privind
impozitele si taxele locale.
44. Analizarea, după fiecare termen de plata, pe baza evidenţei analitice, a
lisei debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restanţe la plata
impozitelor si taxelor locale si începerea procedurii de recuperare a
creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale.
45. Verificarea si avizarea efectuarii compensărilor si restituirilor de impozite
si taxe.
46. Verificarea si analizarea dosarelor depuse de contribuabili, persoane
fizice si juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicita acordarea
unor înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si întocmirea raportul de
specialitate pe care îl înaintează spre aprobare consiliului local.
47. Stabilirea si aplicarea masurilor ce se impun pentru iniţierea unor
acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea,
impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv
prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita
în termen obligaţiile fiscale.
48. Organizarea arhivarii si păstrarii dosarelor fiscale si a celorlalte
documente referitoare la depunerea si încasarea debitelor.
49. Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu institutiile
bancare si cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor si taxelor locale
datorate de contribuabilii persoane juridice.
50. Aduce la cunoştinţa conducerii si informează organele abilitate ori de
câte ori constata fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale.
51. Indeplineste orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local
al comunei Timisesti si din dispoziţiile primarului.
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52. Încasarea de la contribuabili a impozitelor, taxelor, cheltuielilor de
judecata, despăgubirilor si altor creanţe ce se cuvin bugetului de stat si
local.
53. Înmânarea în termenul legal, sub semnătura, a înştiinţărilor de plata
către contribuabili.
54. Emiterea chitanţelor fiscale pentru sumele încasate de la contribuabili pe
baza imprimatelor puse la dispoziţie pe linie fiscala, cu respectarea criteriilor
si condiţiilor prevăzute de instrucţiunile Ministerului de Finanţe.
55. Înscrierea zilnica a sumelor încasate in borderourile desfăşurătoare pe
sursele clasificaţiei bugetare a veniturilor si predarea borderourilor
respective odată cu depunerea sumelor încasate.
56. Depunerea numerarului rezultat din încasări la Trezorerie cu respectarea
plafonului de casa si a termenului legal.
57. Înregistrarea zilnica a debitelor si încasărilor in extrasele de rol fiscal.
58. Aplicarea masurilor de execuţie silita prevăzute de lege în cazul
contribuabililor care nu si-au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale.
59. Intocmirea notelor de constatare si a proceselor verbale cu ocazia
verificărilor efectuate în teren în scopul încasării impozitelor, taxelor si altor
creanţe cuvenite bugetului de stat sau local, definitivarea si depunerea în
termen la operator rol a dosarelor contribuabililor consideraţi insolvabili în
vederea obţinerii aprobărilor legale pentru trecerea în evidenta speciala.
60. Efectuarea verificării cel puţin o data pe an la contribuabilii înregistraţi
în evidenţa speciala în scopul unei eventuale reactivări.
61. Incasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând
următoarea ordine de prioritate:
61.1 restanţe si majorări din anul precedent;
61.2 restanţe si majorări din anul în curs în ordinea termenelor de
plata;
61.3 impozite curente a căror scadenţă nu a expirat.
62. Respectarea cu stricteţe a normelor legale privind derularea gestiunii de
casa, păstrarea numerarului în casa de bani si într-un birou prevăzut cu
încuietori si grilaj metalic. In cazul in care s-a constatat lipsa de numerar
sau apar indicii ca s-a forţat usa biroului sau casa de bani se sesizează
imediat conducerea si organul de politie local.
63. In acelaşi mod se procedeaza si în cazul sustragerii (lipsei) de chitanţiere
sau documente justificative.
64. Identificarea de persoane care exercita clandestin activităţi producătoare
de venit sau care poseda bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de
constatare pe care le poseda operatorul de rol si le prezinta conducerii
unităţii.
65. Întocmirea referatelor de specialitate în vederea elaborării proiectelor de
dispoziţii ale primarului si de hotărâri ale consiliului local, specifice
activităţii compartimentului/serviciului.
66. Colaborează cu toate compartimentele primăriei precum si cu instituţiile
si serviciile din subordinea consiliului local.
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67. Colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor; Direcţia
Generala a Finanţelor Publice; Administraţia Financiara; etc.
68. Participarea la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
prezentând situaţiile cerute de membrii acestora.
70. Prezentarea rapoartelor despre activitatea serviciului solicitate de primar,
consiliul local, direcţia de finanţe, prefectura, consiliul judeţean.
69. Rezolvarea corespondenţei în termenul prevăzut de lege.
70. Arhivarea si inventarierea pe termene de păstrare, conform
Nomenclatorului
arhivistic
a
documentelor
create
la
nivelul
compartimentului/serviciului.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
ACHIZITII PUBLICE
1. Asigura realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie
publica si a contractelor de concesiune de lucrări publice si de servicii ale
Primăriei comunei Timisesti, precum si modalităţile de soluţionare a
contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătura cu aceste
proceduri, conform Legii nr. 98/2016privind achizitiile publice.
2. Intocmeşte dosarul de achiziţii publice pentru fiecare contract atribuit sau
acord cadru încheiat precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de
achiziţie dinamic.
3. Asigura publicitatea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire
privind achiziţiile publice si acordurile cadru către operatorul SEAP,
utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
4. Asigura promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea
tratamentului egal si nediscriminatoriu, transparenţa si integritatea
procesului de achiziţie publica.
5. Işi asuma responsabilitatea atribuirii contractelor de achiziţie publica.
6. Intocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior si
le transmite către Autoritatea Naţionala pentru reglementarea si
monitorizarea achiziţiilor publice.
Pe linie de monitorizare contracte:
- întocmește și semnează contractele și anexele acestora, inclusiv propunerile
de angajare a unor cheltuieli și angajamente bugetare, în calitate de
compartiment de specialitate;
- înaintează contractele de achiziție publică spre avizare de legalitate;
- înainteaza contractele de achiziție publică spresemnare către
furnizor/prestator/executant sau către concesionar;
- înaintează contractele de achiziție publică și anexele aferente spre avizare
la controlul financiar-preventiv și către ordonatorul principal de credite;
- înregistrează contractele de achiziție publică;
- propune eliberarea garanției de participare constituită la procedura de
achiziție publică, în urma căreia s-a atribuit contractul;
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- redactează anunțul de atribuire și transmitere a acestuia, după aprobarea
de către Primar, către Sistemul Electronic de Achiziție Publică și către
Monitorul Oficial al României;
- urmărește furnizarea/prestarea sau executarea, în conformitate cu clauzele
din contractul de achiziție publică;
- urmărește graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la
efectuarea recepțiilor, întocmește procesele verbale de predare-primire și de
recepție și ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale, dacă
Primarul comunei Timisesti nu deleagă această sarcină altui compartiment;
- întocmește și semnează, dacă este cazul, Nota de fundamentare pentru
aprobarea încheierii unor acte adiționale, în condițiile legislației în vigoare;
- întocmește și semnează, dacă este cazul, acte adiționale și anexele aferente,
inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli și angajamentele bugetare,
în calitate de compartiment de specialitate;
- întocmește dosarul corespondenței dintre autoritatea contractantă și
furnizor/prestator/executant, aferente derulării contractului;
- la finalizarea contractului de achiziție publică, după încheierea procesului
verbal de recepție finală va întocmi documentația necesară pentru eliberarea
garanției de bună execuție;
- întocmește documentația privind suplimentarea cantităților de
produse/servicii/lucrări (dacă este cazul) și o înaintează pentru derularea
unei proceduri de achiziție;
- are obligația de a întocmi, înainta spre avizare și transmite către Ministerul
Economiei și Finanțelor, Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a
Achizițiilor Publice și Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului,
rapoartele precizate în normele legale privind achizițiile publice;
- îndeplinește și alte atribuții stabilite de Primarul comunei Timisesti, care au
legătură cu aprovizionarea, achizițiile publice și contractele de achiziție
publică și concesiune de lucrări publice și de servicii.
Pe linie de licitații, contracte:
- elaborează proiectul programului de achiziții publice, precum și rectificări
ale acestuia, inclusiv achizițiile din fonduri primite prin programe ale
comunității europene, împrumuturi interne și externe, sau din donații și
sponsorizări;
- transmite spre aprobare biroului buget-finante, impozite si taxe,
contabilitate si ordonatoruluiprincipal de credite programul anual de
achizitii publice;
- estimează valoarea fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii,
ce urmează a fi cuprins în programul anual al achizițiilor publice, pe baza
unei note de fundamentare;
- în vederea întocmirii și/sau rectificării programului anual al achizițiilor
publice, solicită date și informații compartimentelor primariei Timisesti;
centralizează periodic necesarul de materiale consumabile și obiecte de
inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, iar după
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analiza acestora, stabilește: necesitățile obiective de produse, de lucrări și de
servicii, gradul de prioritate ale acestor necesități;
- elaborează proiectul programului de investiții publice, precum și rectificări
ale acestuia, care va fi anexat la bugetul de venituri și cheltuieli, indiferent
de sursa de finanțare, pentru acțiunile și activitățile unde Primarul comunei
Timisesti este ordonator de credite, în conformitate cu prevederile normelor
legale privind finanțele publice locale;
- evaluează, anual, necesarul lucrărilor de investiții și reparații ce urmează a
se efectua la clădirile din patrimoniul comunei Timisesti;
- întocmește documentația și face demersurile pentru realizarea reparațiilor și
a investițiilor necesare pentru spațiile cu destinație de clădiri administrative;
- face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate și a studiilor
de fezabilitate, în colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care
se solicită acțiunea;
- îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor
etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri, servicii, lucrări, în
conformitate cu legislația în vigoare;
- întocmește documentația pentru atribuirea contractelor de achiziții publice,
de închiriere, asociere și concesionare și le supune aprobării superiorilor
ierarhici;
- participă la întocmirea specificațiile tehnice (caietele de sarcini) ale
bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate;
- propune achiziția de servicii de consultanță pentru elaborarea caietelor de
sarcini și a documentației de atribuire, în cazul unor achiziții la care primăria
nu are specialisti în elaborarea acestor documente;
- face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere;
- derulează toate procedurile de achiziție publică, necesare aprovizionării
ritmice cu materialele solicitate de compartimentele primăriei, precum și
pentru asigurarea serviciilor în vederea desfășurării activității curente;
- întocmește proceduri proprii de achiziție publică atunci când atribuirea
contractului de achiziție publică nu se supune prevederilor legale privind
atribuțiile publice;
- are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare
procedură de achiziție publică finalizată;
- întocmește planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de
schimb, materiale de uz gospodăresc, rechizite, publicații și documente
tipizate, pe baza referatelor de necesitate anuale aprobate și în concordanță
cu bugetul aprobat, asigurăaprovizionarea ritmică a acestora;
- centralizează, periodic, necesarul de materiale consumabile și obiecte de
inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, în vederea
achiziționării lor;
- întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri inițiate de
compartimentele primăriei sau serviciile publice de interes local, care au
legătură cu achizițiile publice, programele de investiții publice,
documentațiile tehnico-economice sau contractele de achiziție publică;
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- îndeplinește și alte atribuții stabilite de Primarul comunei Timisesti, care au
legătură cu aprovizionarea, licitațiile publice și contractele publice.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
CADASTRU SI URBANISM
1. Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Timisesti.
2. Iniţiază si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la
nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu
(P.U.D.).
3. Elaborează si asigura prezentarea si promovarea documentaţiilor
urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri
Urbanistice de Detaliu (P.U.D.).
4. Participa la rezolvarea reclamaţiilor si a sesizărilor persoanelor fizice sau
juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate.
5. Emite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate de organele
competente, certificate de urbanism si autorizaţii de construire, conform
competenţelor.
6. Identifica posibilităţi si avansează propuneri pentru dezvoltarea
urbanistica a comunei.
7. Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifica în teren
declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de
finalizare a lucrărilor respective.
8. Participa la şedinţele Consiliului local si la cele ale Comisiei de specialitate
pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, organizarea
teritoriului si urbanism si asigura informaţiile solicitate.
9. Întocmeşte si prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea
compartimentului.
10. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în
activitatea de urbanism.
11. Emite în baza Legii 453/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de
construire, avize (panouri publicitare, benere, panouri montate pe vehicule,
grafica cu autocolante pe geam – vitrine peste 1 mp), pentru firme si reclame
publicitare.
12. Executa în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în
construcţii.
13. Controlează in permanenta respectarea normelor privind autorizarea
construcţiilor.
14. Elaboreaza studiile, proiectele de urbanism si amenajarea teritoriului in
conformitate cu prevederile legale.
15.
Supravegheaza aplicarea prevederilor din planul de urbanism si
amenajarea teritoriului in acord cu planificarea de mediu.
16. Verifica modul de utilizare a terenurilor apartinand domeniului public si
privat al comunei si coordoneaza procedurile de schimbare a categoriei de
folosinta a terenurilor din comuna conform prevederilor legale.
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17. Intocmeste planurile de situatie pentru cererile de concesionare sau
inchiriere a terenurilor din domeniul public sau privat al comunei.
18. Coordoneaza in conditiile legii lucrarile de interventie/intretinere asupra
monumentelor istorice aflate pe raza comunei.
19. Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de diverse institutii,
periodic sau ori de cate ori se impune un astfel de demers.
20. Rezolva si răspunde în scris la sesizările si audienţele cetăţenilor
referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în
construcţii.
21. Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin
avertizarea cetăţenilor care intenţionează sa execute lucrări fara obţinerea
prealabila a avizelor si autorizaţiilor de construcţii.
22. Verifica si ia masurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de
construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii modificata si completata prin Legea
453/2001 si Legea 401/2003.
23. Participa împreuna cu alte organe specializate la verificarea amplasării
construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând masuri legale ce se
impun (amenda, desfiinţare, demolare).
24. Întocmeşte somaţii si procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice
sau juridice care încălca prevederile legale privind disciplina în construcţii,
informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii.
25. In colaborare cu organele de poliţie si alte servicii publice trece la
executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive si irevocabile investite
cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificata si completata
prin Legea 453/2001 si Legea 401/2003.
26. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de
dispoziţii ale Primarului si de hotărâri ale Consiliului Local specifice
activităţii serviciului.
27. Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA SOCIALA
1. Efectueaza anchete sociale cu privire la modul de întreţinere, creştere si
educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de
divorţ; situaţia materiala a unor condamnaţi care solicita amânarea sau
întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care
urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina
Legala, în vederea punerii sub interdicţie, si in alte cazuri.
2. Intocmeste referate pentru proiecte de dispoziţii, cu documentaţiile si
avizele necesare pentru instituirea tutelei si curatelei; stabilirea numelui si
prenumelui copilului părăsit.
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3. Intocmeste lucrări si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a
persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsa,
precum si a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-si apăra singure
interesele.
4. Instituie tutela pentru minorii ramaşi fara ocrotire părinteasca si pentru
persoanele puse sub interdicţie judecătorească.
5. Intocmeste referate pentru proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui
si prenumelui copilului abandonat.
6. Intreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul
Primăriei.
7. Colaboreaza pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii.
8. In aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, privind venitul
minim garantat si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 57/2012 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilorLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu
modificările si completările ulterioare.
a. înregistrează si soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în
termen legal;
b. întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului
social, în termen legal;
c. stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuării
plăţii ajutorului social;
d. urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor
ce revin;
e. modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si încetează plata
ajutoruluisocial,conform Hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei
în domeniu;
f. efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor
care au stat la baza acordării ajutorului social;
g. înregistrează si soluţionează pe baza de ancheta sociala cererile de
acordare a ajutoarelor de urgenţă.
h. transmite în termen legal la Agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială
situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr. 416/2001;
i. întocmeşte situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si
stabileşte masuri individuale în vederea prevenirii si combaterii
marginalizării sociale;
- privind venitul minim garantat:
a. ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;
b. propune Primarului pe baza de referate de specialitate acordarea prin
dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;
c. eliberează adeverinţe conform Legii 277/2010 privind acordarea alocatiilor
de susţinere a familiei, cu completările ulterioare:
d. primeste cererile si a declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile
care au în întreţinere copii în vârsta de până la 18 ani;
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e. verifica prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor
de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere
pentru familia monoparentala;
f. propune pe baza de referat Primarului acordarea/neacordarea prin
dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare/de susţinere pentru
familia monoparentala;
g. efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării
condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei familiale
complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala;
h. propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin
dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere
pentru familia monoparentala;
i. întocmeşte si transmite la A.J.P.I.S Neamţ: Borderoul privind cererile noi
de acordare a alocaţiei de susţinere a familiei în conformitate cu prevederile
Legii 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare împreuna cu
cererile si dispoziţiile de aprobare ale primarului;
j. intocmeste borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea
dreptului de acordare a alocaţiei.
9. Comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/
respingere/modificare/încetare
a
dreptului
la
alocaţia
familiala
complementara/de susţinere pentru familia monoparentala.
10. In aplicarea OUG nr. 70/2011 privind măsuri de protecţie socială în
perioada sezonului rece:
- asigura acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei
cu lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
11. În aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia de stat
pentru copii:
a. primeste cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari
precum si actele doveditoare din care rezulta îndeplinirea condiţiilor legale
de acordare a acestui drept;
b. întocmeşte si înaintează A.J.P.I.S. Neamţ borderoul privind situaţia
cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
c. primeste cererile si propune A.J.P.I.S. Neamţ pe baza de ancheta sociala
schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocaţiei de stat
restanta.
12. Comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/
respingere/modificare/ încetare a dreptului la alocaţia familiala
complementara/de susţinere pentru familia monoparentala.
13. In aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. cu modificările si
completările ulterioare :
a. verifica prin ancheta sociala îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor
legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal si propune
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aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea în
funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
b. verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal
al persoanei cu handicap grav;
c. întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate si
propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de
munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
d. avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evoluţia
stării de sănătate si handicap, a persoanelor asistate;
e. întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au
angajat asistent personal în vederea reexpertizării si încadrării într-un grad
de handicap.
14. In aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările si
completările ulterioare:
a. verifica prin ancheta sociala îndeplinirea condiţiilor de acordare a
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu
handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului
sau legal;
b. propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.
15. In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţă sociala a
persoanelor vârstnice, ale O.G. nr. 68/2003 cu modificările ulterioare, ale
H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice si ale Ordinului nr. 491/180/2003 al Ministerului
sănătăţii si familiei si al ministrului muncii si solidarităţii sociale pentru
aprobarea grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se internează
în unităţi de asistenţă medico-sociale:
a. identifică si întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
b. consiliază si informează asupra situaţiilor de risc social, precum si asupra
drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţă necesitaţilor
vieţii cotidiene;
c. stabileşte măsuri si acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criza;
16. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia si
promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale
prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu
modificările ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protecţiei drepturilor copilului:
a. monitorizează si analizează situaţia copiilor din unitatea administrativteritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând
centralizarea si sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;
b. identifica, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale
identităţii lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenţă toate masurile
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necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile
competente;
c. identifica si evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii pentru
prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe
care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
d. asigura si urmăreşte aplicarea masurilor de prevenire si combatere a
consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violenţei în
familie, precum si a comportamentului delincvent;
e. urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului si modul în care părinţii acestuia
îşi exercita drepturile si îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a
beneficiat de o măsura de protecţie speciala si a fost reintegrat în familia sa
întocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;
f. colaborează cu direcţia generala de asistenţă sociala si protecţia copilului
în domeniul protecţiei copilului si transmit acesteia toate datele si
informaţiile solicitate din acest domeniu;
g. colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de
rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării
masurilor ce se impun.
h. colaborează cu colectivitatea locala în vederea identificării nevoilor
comunităţii si soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.
17. In aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor: asigura soluţionarea în termen legal a scrisorilor,
sesizărilor si petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale
administraţiei publice de stat centrale sau locale si alte organe legate de
activitatea din sfera sa de competenta.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului
POLITIA LOCALA
Serviciul Public Poliția Locală Timisesti este constituit și funcționează
potrivit prevederilor Legii nr.155/2010 a Poliției Locale, Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a poliției locale aprobat prin H.G.
nr.1332/2010.
Serviciul Public Poliția Locală Timisesti este un compartiment
functional fără personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local
Timisesti, sub directa coordonare a Primarului comunei Timisesti, destinat
să apere drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, a proprietății
private și publice, să prevină și să descopere infracțiunile pe raza sa de
competență, în următoarele domenii:
- ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
- circulația pe drumurile publice;
- disciplina în construcții și afișajul stradal;
- protecția mediului;
- activitatea comercială;
- evidența persoanelor;
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- alte domenii stabilite prin lege.
Sediul Serviciului Public-Poliția Locală Timisesti este in cladirea
administrativa a Primariei comunei Timisesti.
Întreaga activitate a Serviciului Public Poliția Locală Timisesti se
desfășoară exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor
autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale în
interesul comunității locale, în conformitate cu reglementările specifice
fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea principiilor legalității,
încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și
transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității,
imparțialității și nediscriminării.
Atributii:
1. Monitorizarea zilnica a sistemului de supraveghere video stradala al
comunei Timisesti.
2. Informarea administratorului de sistem despre nefuncţionalitatea
aparaturii din dotare.
3. Indrumareapatrulelor de ordine publică şi circulație în vederea
soluţionării eficiente a reclamatiilor si sesizarilor facute de cetatenii din
comuna Timisesti si informarea sefilor ierarhic superiori despre acestea.
4. Supravegherea permanenata a intersecţiilor, unităţi şcolare, artere
rutiere, etc..
5. Monitorizarea zonelor supravegheate video pentru căutarea de
evenimente.
6. Acţionarea în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate,
catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii de acest gen.
7. Consemnarea oricui aspect deosebit constatat şi raportarea imediat
sefilor ierarhic superiori.
8. Comunicarea, în cel mai scurt timp posibil, catre organele abilitate și
catre conducerea instituției a datelor cu privire la aspectele de încălcare a
legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, pe care le-a observat cu
ocazia îndeplinirii serviciului.
9. Respectarea permanenta a ordinii si linistii in cadrul institutiei Primaria
comunei Timisesti.
10. Controlarea respectarii prevederilor legale privind conditiile de ridicare,
transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale din comuna
Timisesti.
11. Sesizarea autoritatilor si institutiilor publice competente a cazurilor de
nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica.
12. Identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat al
comunei sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei
publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si
aplicarea procedurile legale pentru ridicarea acestora.
13. Verificarea igienizarii surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau
cuvetelor acestora.
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14. Verificarea asigurarii salubrizarii strazilor si a drumurilor, a cailor de
acces, a zonelor verzi, a islazurilor din comuna Timisesti si indepartarea
zapezii si a ghetii de pe caile de acces.
15. Verificarea existenţei contractelor de salubrizare incheiate de catre
persoane fizice sau juridice, potrivit legii.
16. Verificarea ridicarii deseurilor menajere de operatorul de servicii de
salubrizare, in conformitate cu ziua stabilita pentru satele din comuna
Timiseti.
17. Verificarea si soluţionarea, potrivit competentelor specifice ale
autoritatilor administratiei publice locale, a sesizarilor cetatenilor privind
nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de
apa, precum si a celor de gospodarire a localitatii.
18. Cooperarea si acordarea de sprijin autoritatilor de control sanitar, de
mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atribuţiilor de
serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.
19. Verificarea mentinerii ordinii publice in imediata apropiere a unitatilor
de invatamant privind comercializarea sau expunerea spre vanzare a
bauturilor alcoolice si tutun.
20. Verificarea respectarii obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de
către persoanele fizice şi juridice din comuna, respectiv curăţenia
faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a terenurilor
aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a rigolelor, a
căilor de acces, a parcărilor şi a spaţiilor verzi.
21. Verificarea respectarii normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile
publice din comuna.
22. Vegherea la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea
spaţiilor verzi.
23. Vegherea la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea
reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în
lacuri.
24. Verificarea respectarii prevederilor legale de mediu de către operatorii
economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei
publice locale.
25. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
pentru încălcarea normelor de mediu in vigoare, in limita competentelor
date.
26. Exercitarea si a altor atributii stabilite prin lege sau alte acte
normative, prin hotarari ale consiliului
local sau dispozitii ale
primarului.
 Atributiile CAMIN CULTURAL SI BIBLIOTECA COMUNALA
Referent camin cultural are urmatoarele atributii:
1. Organizeazasi desfasoara activitati cultural-artistice.
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2. Organizeaza si desfasoara activitati de tipul evenimentelor culturale cu rol
educativ si/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, targuri, tabere
artistice, seminarii etc.
3. Promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si
creatia populara locala.
4. Organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe de conservare si
transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale
si/sau apartinand patrimoniului local si universal.
5. Organizeaza si desfasoara activitati de educatie de permanenta.
6. Organizeaza si sustine formatiile artistice.
7. Organizeaza concursuri si festivaluri folclorice, sustine participarea
formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national.
8. Organizeaza si desfasoara activitati de tipul sustinerii expozitiilor
temporare sau permanente, elaborarii de monografii, sustinerii editarii de
carti si publicatii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- stiintific.
9. Difuzeaza filme artistice si documentare.
10. Organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de
gspodarire taraneasca, desfasoara activitati turistice, agroturistice, de turism
cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si
ansambluri artistice.
11. Asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene,
nationale si internationale.
12. Administraza institutiile si cladirile aflate in subordine si inchiriaza
spatiile disponibile in conformitate cu prevederile legale.
13. Alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare.
Bibliotecarul are urmatoarele atributii:
1.
Dezvolta, conserva, restaureaza si valorifica fondul de publicatii.
2.
Ofera utilizatorilor servicii de lectura prin consultarea bunurilor
culturale in Sali de lectura sau prin imprumut la domiciliu.
3.
Pune la dispozitia utilizatorilor baze de date pe suport electronic,
asista, formeaza si indruma utilizatorii in cautarea de informatii in biblioteca
virtuala.
4.
Efectueaza in scopul valorificarii si eficientizarii colectiilor, bibliografii,
studii si cercetari, redacteza si editeaza produse culturale necesare
membrilor comunitatii.
5.
Organizeaza manifestari culturale specifice cu rol educativ, sezatori
literare, zile deschise ale bibliotecii, alte asemenea activitati culturale.
6.
Initiaza, organizeaza sau participa la realizarea unor programe de
informatizare, de cercetare si cu caracter bibliografic, de valorificare a
traditiilor culturale, de animatie culturala, de promovare a creatiei stiintifice,
tehnice si cultural-artistice.
7.
Intocmeste rapoarte periodice de evaluare a activitatii.
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8.
Asigura pastrarea colectiilor bibliotecii publice in depozite si sali cu
acces liber, special amenajate, cu conditii de conservare si securitate
adecvate.
9.
Prelucreaza si organizeaza colectiile in conformitate cu normele si
standardele biblioteconomice.
10. Asigura evidenta primara si individuala a colectiilor si a circulatiei
acestora.
11. Organizeaza activitati de marketing si publicitate specifice activitatii
bibliotecilor publice.
12. Efectueaza operatiuni de conservare, igiena si patologie a cartii si a
celorlate documente.
13. Participa la cursuri de perfectionare.
14. Redacteaza fisele topografice si fisa de evidenta cu inscrierea
numarului de inventar.
15. Intocmeste formalitatile pentru recuperarea publicatiilor de la cititorii
restantieri.
16. Reprezinta biblioteca in relatiile oficiale cu alte autoritati publice, cu
asociatia profesionala a bibliotecarilor si cu alte organizatii.
17. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de seful ierarhic superior.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina
SERVICIULUI PUBLIC PENTRU SITUATII DE URGENTA
Obiectiv general:
Structura asigura respectarea legislatiei in domeniul specific la nivelul
unitatii administrativ-teritoriale in care isi desfasoara activitatea si
implementarea tuturor masurilor cu caracter organizatoric, respectiv
materialele necesare unei juste gestionari a oricarei situatii de urgenta.
Atributii:
1.
Raspunde pentru organizarea tuturor activitatilor pentru situatii de
urgenta, potrivit prevederilor legale, regulamente, instructiuni si orice alte
acte cu caracter normativ.
2.
Asigura identificarea, inregistrarea, analiza si evaluarea surselor de
risc de pe teritoriul localitatii, precum si monitorizarea acestora.
3.
Participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile
necesare privind instiintarea si aducerea personalului serviciului voluntar la
sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau
la ordin.
4.
Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare,
pastrare si de aplicare a documentelor operative (harti, conceptii, situatia
fortelor si mijloacelor, schema instiintarii-alarmarii).
5.
Asigura, verifica si mentine in mod permanent, in stare de functioare,
punctele de comanda in situatii de urgenta civila si le doteaza cu materialele
si documentele necesare, potrivit ordinelor in vigoare.
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6.
Tine evidenta si intocmeste planurile de functionare ale mijloacelor
N.B.C. ( decontaminare personal, echipament si mijloace de transport).
7.
Asigura studierea si cunoasterea de catre personalul serviciului
voluntar a particularitatilor localitatii si clasificarii din punct de vedere al
protectiei civile, precum si principalele caracteristici ale factorilor de risc
care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta.
8.
Conduce lunar, sau ori de cate ori se impune procesul de pregatire al
voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor
intocmite in acest scop.
9.
Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din
localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza
permanent.
10. Informeaza primarul si ISJU Neamt despre starile de pericol constatate
pe teritoriul localitatii, precum si rezultatele actiunilor desfasurate.
11. Participa la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregatire
profesionala, organizare de servicii profesionale pentru situatii de urgenta.
12. Participa la elaborare reglementarilor specifice sectorului de
competenta in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta.
13. Pregateste si prezinta presedintelui Comitetului local pentru situatii de
urgenta informari cu privire la realizarea masurilor de protectie sociala,
apararii impotriva incendiilor si a pregatirii.
14. Asigura secretariatul tehnic al CLSU, indeplinind demersurile necesare
in acest sens, dupa cum urmeaza:
asigura convocarea comitetului pentru situatii de urgenta si
transmiterea ordinii de zi;
primeste si pregateste materialele pentru sedintele comitetului pentru
situatii de urgenta si le prezinta presedintelui si membrilor;
difuzeaza documentele emise de comitetul pentru situatii de urgenta
privind activitatea de prevenire si interventie;
intocmeste informari periodice privind situatia operativa sau stadiul
indeplinirii hotararilor adoptate.
15. Indeplineste orice alte sarcini de serviciu trasate de seful direct.
 Atribuţiile de administraţie publica în sarcina
SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA
1.
Identifica familiile cu risc medico-social din cadrul comunitatii.
2.
Culege datele despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde
isi desfasoara activitatea.
3.
Sesizeaza,in cazul depistarii persoanelor cu nevoi medico-sociale,
institutiile abilitate pentru solutionarea problemelor respective.
4.
Stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii.
5.
Identifica, urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc
medico-social in colaborare cu medicul de familie si ci asistenta din cadrul
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cabinetului medical-individual pentru asigurarea in familie a conditiilor
favorabile dezvoltarii nou-nascutului.
6.
Efectueaza vizite la domiciliul lauzelor recomandand masurile
necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou-nascutului.
7.
In cazul unei probleme sociale ia legatura si colaboreaza cu
compartimentul autoritate tutelara si asistenta socială din primarie si cu
serviciul social din alte structuri pentru prevenirea abandonului.
8.
Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si a
copilului.
9.
Promoveaza necesitatea de alaptare si practicile corecte de nutritie.
10. Participa, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni colective pe
teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational,
implementarea programelor nationale de sanatate.
11. Participa la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a
eventualelor focare de infectii;
12. Indruma persoanele care au fost contaminate pentru controlul
periodic.
13. Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli
transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren;
14. Efecueaza vizite la domiciliul sugarilor si a copiilor cu risc medicosocial tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice
recomandate de medic.
15. Urmareste si supravegheaza in mod activ copiii si adultii din evidenta
speciala (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici, etc.).
16. Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru
diferite categorii populationale.
17. Colaboreaza cu ONG-urile si cu alte institutii pentru realizarea
programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta ( varstnici, alcoolici,
consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de comportament)
in conformitate cu strategia nationala.
18. Disemineaza informatii specifice de planificare familiala si
contraceptie.
19. Identifica cazurile de violenta domestica, cazurile de abuz, persoanele
cu handicap, bolnavii cronici din familiile vulnerabile, informeaza autoritatile
competente si urmareste rezolvarea acestor probleme.
20. Efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii
unui stil de viata sanatos.
21. Respecta normele eticii profesionale, inclusiv asigurarea pastrarii
confidentialitatii in exercitarea profesiei.
22. Intocmeste evidenta si completeaza documentele utilizate in
exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv registre, fise de planificare a
vizitelor la domiciliu si alte asemenea documente.
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ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR
Art.42. Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanenta
pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor şi echipamentelor,
luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.
Art.43. Salariaţii vor studia legislaţia specifica domeniului de activitate si
vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia.
Art.44. Salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor locali
informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost
aleşi.
PROCEDURA PRIVIND ACTUALIZAREA PREZENTULUI REGULAMENT DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Art.45. In scopul modificarii/completarii prezentului Regulament de
Organizare si Functionare compartimentele din cadrul Primariei trebuie sa
elaboreze un referat care sa cuprinda modificarile solicitate, semnat de seful
compartimentului si obligatoriu viceprimar sau primar.
DISPOZITII FINALE
Art.46. Programul de lucru al aparatului propriu de specialitate al
primarului este de Luni până Joi, de la orele: 8.00 până la 16.30 si Vineri de
la orele: 8.00 până la 14.00, cu excepţia sărbătorilor legale.
Art.47. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu Codul de
conduita al funcţionarilor publici si cu Contractul colectiv de munca.
Art.48. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare si
funcţionare atrage după sine răspunderea administrativa sau civila.
Art.49.
(1) Normele si regulile stabilite prin regulament se aplica tuturor salariaţilor
din aparatul propriu de specialitate, din serviciile publice si din instituţiile
subordonate Consiliului Local, indiferent de durata contractului de munca
sau a raporturilor de serviciu si funcţiile pe care le deţin.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplica si personalului detaşat, care
are calitatea de funcţionar public sau personal contractual, precum si
persoanelor care asista la şedinţele publice,invitate sau din proprie iniţiativa,
organizate de primărie.
Art.50. Drepturile si îndatoririle salariaţilor în cadrul raporturilor de munca
sau de serviciu sunt prevăzute în atribuţiile din Fisa postului, în Legea nr.
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188/1999, modificata si completata prin Legea nr. 161/2003, în Codul
Muncii, Regulamentul de ordine interioara.
Art.51. In exercitarea funcţiei publice pe care o deţin, funcţionarii publici
vor respecta principiile si condiţiile reglementate de Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, si Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu privire la îndatoriri,
incompatibilitate, disciplina, competenţa, formare profesionala etc.
Art.52. Personalului contractual i se aplica prevederile Legii nr. 53/2003Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.53. Prevederile prezentului regulament se completează si / sau modifica
prin Dispozitia primarului.
Art.54. Prevederile prezentului regulament se considera modificate de drept
în momentul apariţiei de dispoziţii legale contrarii.
Art.55.
(1)Se interzice fumatul în sediul Primăriei comunei Timisesti, atât pentru
personalul primăriei, cât si pentru persoane care se adresează instituţiei,
primaria fiind loc public.
(2) Pentru fumători sunt amenajate spaţii distincte pentru fumat cu
asigurarea tuturor dotarilor specifice.
Art.56.
(1) Conducerea primăriei are obligatia de a aduce la cunoştinţa tuturor
salariaţilor prevederile prezentului regulament, în cadrul unei şedinţe de
lucru, care îşi va produce efectele faţa de salariaţi din momentul luării la
cunoştinţa, sub semnătura.
(2) Este obligatorie asigurarea actualitatii continutului prezentului
regulament, in concordanta cu modificari interne ulterioare aparute precum
si cu modificari de ordin legislativ aparute ulterior.
Art.57. Prezentul regulament devine obligatoriu de respectat de catre toti
salariatii primariei, din momentul aprobarii de catre primarul comunei
Timisesti.
Art.58. Regulamentul se afişează la sediul primăriei.
Art.59. Pe baza prezentului regulament vor fi elaborate normele
metodologice aprobate de către primar privitoare la:

colectarea, transportul si distribuirea corespondenţei;

activitatea de copiere a documentelor;

utilizarea mijloacelor de transmisie a datelor: telefon, fax, e-mail,
internet;
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utilizarea calculatoarelor din dotare;

elaborarea unui program privind liberul acces la informaţiile de interes
public;

desfăşurarea activitatii arhivistice, evidenţa, selecţionarea si păstrarea
documentelor create si deţinute de Consiliul Local;

utilizarea parcului auto al primăriei;

dactilografierea actelor si adreselor emise de consiliul local al comunei
Timisesti.
Art.60. Contractele individuale de munca precum si Contractul colectiv de
munca se vor întocmi cu respectarea prevederilor prezentului regulament si
cele specifice legislatiei muncii in vigoare.

ANEXA 3
PRINCIPII GENERALE CONFORM CODULUI EUROPOEAN AL
BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE
Art.61. Codul European al Bunei Conduite Administrative are ca scop
explicarea mai detaliata a ceea ce ar trebui sa insemne in practica dreptul de
a avea o buna administratie.
Art.62. Domeniul specific de aplicare
(1)
Codul se aplica tuturor functionarilor si altor angajati, cu privire la
raporturile acestora cu publicul. In cele ce urmeaza, termenul functionar se
va referi atat la functionari, cat si la ceilalti angajati.
(2)
Termenul ”Publicul” desemneaza persoanele fizice si juridice,
indiferent daca acestea domiciliaza sau isi au sediul social in comuna
Timisesti sau nu.
Art.63. LEGALITATE
(1)
Functionarul va actiona in conformitate cu legea si va aplica normele
si procedurile stabilite de legislatia in vigoare.
(2)
In special, functionarul se va asigura ca deciziile nu afecteaza
drepturile sau interesele persoanelor, ca au o baza legala si continutul
acestora este conform legii.
Art.64.NEDISCRIMINAREA
(1)
In procesarea cererilor publicului si in adoptarea deciziilor,
functionarul va asigura respectarea principiului de egalitate a tratamentului.
Persoanele care se afla in aceeasi situatie vor fi tratate intr-o maniera
similara.
(2)
In cazul unei diferentieri a tratamentului, funcionarul se va asigura ca
acest fapt este justificat de caracteristicile obiective relevante ale cazului
particular.
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(3)
Functionarul va evita, in special, orice discriminare nejustificata intre
membrii publicului, bazata pe nationalitate, sex, rasa, culoare, origine etnica
sau sociala, trasaturi genetice, limba, religie, sau credinta, opinii politice sau
de alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, proprietate, nastere,
handicap, varsta sau orientare sexuala.
Art.65. PROPORTIONALITATE
(1)
In adoptarea deciziilor, functionarul se va asigura ca masurile luate
sunt proportionale cu scopul urmarit. In special, functionarul va evita
limitarea drepturilor cetatenilor sau impunerea unor obligatii in sarcina
acestora, in cazul in care aceste limitari sau sarcini nu se afla in raport
rezonabil cu scopul actiunii urmarite.
(2)
In adoptarea deciziilor, functionarul va respecta echilibrul corect intre
interesele persoanelor particulare si interesul publicului larg.
Art.66.LIPSA ABUZULUI DE PUTERE
Puterile vor fi exercitate exclusiv in scopul in care au fost conferite de
prevederile relevante. In special, functionarul va evita folosirea acestor puteri
in scopuri care nu au baza legala sau care nu sunt justificate de nici un
interes public.
Art.67. IMPARTIALITATE SI INDEPENDENTA
(1)
Functionarul va fi impartial si independent . Functionarul se va abtine
de la orice actiune arbitrara care afecteaza in mod negativ publicul, precum
si de la orice tratament preferential acordat in baza oricaror motive.
(2)
Conduita functionarului nu va fi niciodata ghidata de interese
personale, familiale sau nationale sau de presiuni politice. Functionarul nu
va participa la adoptarea nici unei decizii in care acesta, sau orice membru
apropiat al familiei sale, detine un interes financiar.
Art.68.OBIECTIVITATE
In adoptarea deciziilor, functionarul va lua in considerare factorii relevanti si
va acorda fiecarui asemenea factor ponderea adecvata in luarea deciziei,
ignorand orice elemente irelevante.
Art.69. Asteptari legitime, consecventa si avizare
(1)
Functionarul va fi consecvent in propria sa conduita administrativa,
precum si in activitatea administrativa a institutiei. Functionarul va aplica
practicile administrative uzuale ale institutiei, cu exceptia cazului in care vor
exista motive legitime de derogare de la aceste practici intr-un anumit caz.
Aceste motive se vor inregistra in scris.
(2)
Functionarul va respecta asteptarile legitime si rezonabile ale
publicului, conform modului in care a actionat institutia in trecut.
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(3)
Ori de cate ori va fi necesar, functionarul va aviza publicului
modalitatea in care va fi urmarita o problema, care intra in atributiile
acestuia, si modalitatea de rezolvare a problemei.
Art.70.CORECTITUDINE
Functionarul va actiona intr-o maniera impartiala, corecta si rezonabila.
Art.71.AMABILITATE
(1)
Functionarul va fi dedicat indatoririlor sale de serviciu, corect, amabil
si accesibil in raporturile cu publicul. In cazul raspunsurilor la
corespondenta, la apelurile telefonice si la mesajele electronice, functionarul
va incerca sa acorde tot sprijinul posibil si va raspunde la intrebarile
adresate cat mai exact si complet posibil.
(2)
In cazul in care functionarul nu are atributii legate de problema in
cauza, va indruma cetateanul catre functionatul competent.
(3)
In cazul producerii unei erori care afecteaza in mod negativ drepturile
sau interesele unei persoane, functionarul isi va cere scuze pentru aceasta si
va depune toate eforturile in vederea corectarii intr-o maniera cat mai
oportuna a efectelor negative datorate erorii sale si va informa persoana
respectiva cu privire la orice drepturi de atac.

ANEXA 4
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Art.72. Confirmarea de primire si indicarea functionarului competent:
(1)
Pentru fiecare scrisoare sau reclamatie adresata institutiei se va primi,
in termen de doua saptamani, o confirmare de primire, cu exceptia cazului
in care, in acest termen, va putea fi trimis un raspuns pe fondul problemei.
(2)
Raspunsul sau confirmarea de primire va indica numele si numarul de
telefon al functionarului insarcinat cu solutionarea problemei, precum si
serviciul in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea.
(3)
Nu va fi necesara transmiterea unei confirmari de primire sau a unui
raspuns in cazul in care scrisorile sau reclamatiile sunt abuzive prin
numarul excesiv al acestora sau prin natura repetitiva sau inutila a
acestora.
Art.73. Obligatia transferarii catre compartimentul/persoana competenta din
cadrul institutiei:
(1)
In cazul adresarii sau transmiterii unei scrisori sau a unei reclamatii
destinate Institutiei catre un Compartiment care nu are competenta de a
solutiona aspectele ridicate, acesta se va asigura ca dosarul va fi transferat
fara intarziere compartimentului/persoanei competente din cadrul
institutiei.
Art.74. Dreptul de a fi audiat si de a da declaratii:
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(1)
In cazurile referitoare la drepturile sau interesele persoanelor,
functionarul se va asigura de respectarea dreptului la aparare pe parcursul
fiecarei etape a procedurii de adoptare a deciziilor.
(2)
Fiecare membru al publicului va avea dreptul, in cazurile in care
urmeaza sa fie adoptata o decizie care ii afecteaza drepturile sau interesele,
sa depuna note scrise si, ori de cate ori va fi necesar, sa prezinte comentarii
verbale anterior adoptarii deciziei.
Art.75. Termen rezonabil aferent adoptarii deciziilor:
(1)
Functionarul va asigura adoptarea unei decizii cu privire la fiecare
cerere sau reclamatie adresata institutiei intr-un termen rezonabil, fara
intarziere, si in orice caz nu mai tarziu de 30 zile de la data primirii cererii
sau reclamatiei. Aceeasi regula se aplica si in cazul raspunsurilor la
scrisorile primite din partea publicului si al raspunsurilor la notele
administrative transmise de functionar superiorilor sai, prin care solicita
instructiuni legate de decizia care urmeaza sa fie adoptata.
In cazul in care, datorita complexitatii problemelor ridicate, nu se poate
adopta o decizie asupra unei cereri sau reclamatii in termenul mai sus
mentionat, iar aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunţită,
conducătorul Primăriei comunei Timisesti poate prelungi termenul de
soluţionare cu cel mult 15 zile.
Art.76. Obligatia de a mentiona temeiul deciziilor:
(1)
Fiecare decizie adoptata de Institutie, care poate afect in mod negativ
drepturile sau interese unei persoane particulare, va mentiona temeiurile pe
care se bazeaza, indicand in mod clar faptele relevante si baza legala a
deciziei.
(2)
Functionarul va evita adoptarea de decizii bazate pe temeiuri sumare
sau vagi sau care nu contin rationamente individuale.
(3)
Daca datorita numarului ridicat de persoane vizate de decizii similare
nu este posibila comunicarea in detaliu a temeiurilor care stau la baza
adoptarii deciziilor, iar in cazurile in care exista raspunsuri standard in
acest sens, functionarul va garanta faptul ca va furniza ulterior cetateanului
care a solicitat aceasta in mod expres rationamentul individual.
Art.77. Indicarea posibilitatilor de atac:
(1)
O decizie a Institutiei care ar putea afecta in mod negativ drepturile
sau interesele unei persoane particulare va contine o indicatie referitoare la
posibilitatile de atac existente pentru contestarea deciziei. In special, va
indica natura mijloacelor de recurs, organele inaintea carora pot fi exercitate
acestea, precum si termenele de exercitare a acestora.
(2)
Deciziile se vor referi in special la posibilitatea initierii unor proceduri
judiciare si depunerii de reclamatii la organul emitent/ ierarhic superior,
respectiv la instanta de judecata, in conditiile prevazute de legea
contenciosului administrativ.
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Art.78. Notificarea deciziei:
(1)
Functionarul va asigura notificarea in scris catre persoana sau
persoanele vizate, imediat dupa adoptarea deciziei, a deciziilor care afecteaza
dreputurile sau interesele persoanelor fizice.
(2)
Functionarul se va abtine de la comunicarea deciziei catre alte surse
anterior informarii persoanei sau persoanelor vizate.
Art.79.Protectia datelor:
(1)
Functionarul care proceseaza date cu caracter personal referitoare la
un cetatean va respecta intimitatea si integitatea persoanei, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucraerea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
(2)
Functionarul va evita, in special, procesarea datelor cu caracter
personal in scopuri nelegitime sau transmiterea acestor date catre persoane
neautorizate.
(3)
Avand in vedere Regulamentul general privind protecția datelor din
2016 ce înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor din 1995 și
legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu
Directiva 95/46/CE privind protecția datelor Primaria comunei Timisesti
intelege si implementeaza masuri tehnice, juridice, organizatorice, proceduri
si documente in vederea alinierii acestora la prevederile legislative indicate
anterior.
(4)
Primaria comunei Timisesti si organele sale de conducere se angajează
să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la
datele cu caracter personal și protecția "drepturilor și libertăților" persoanelor
pe care institutia publica le colectează și le procesează în conformitate cu
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).
(5)
Conformitatea cu GDPR este descrisă in Politica de Securitate GDPR a
institutiei publice
și alte politici relevante, împreună cu procesele și
procedurile conexe.
(6)
GDPR și această politică se aplică întregului personal al Primariei
comunei Timisesti, inclusiv cele efectuate asupra datelor cu caracter
personal ale clienților, angajaților, furnizorilor și partenerilor, precum și
oricăror altor date personale pe care institutia le procesează de la orice
sursă.
Art.80. Solicitarea de informatii:
(1)
Ori de cate ori problema in discutie cade in sfera sa de competenta,
functionarul va aduce la cunostinta publicului informatiile solicitate. In
cazul in care o solicitare de informatii exprimata verbal este mult prea
complicata sau prea complexa, functionarul va recomanda persoanei vizate
sa isi formuleze cererea in scris.
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(2)
In cazul in care, datorita caracterului confidential, un functionar nu
poate divulga informatiile solicitate, atunci acesta, va indica persoanei vizate
motivele pentru care nu poate comunica informatiile.
(3)
In urma solicitarilor de informatii cu privire la problemele care nu se
afla in sfera sa de competenta, functionarul va indruma solicitantul catre
persoana competenta, indicand numele si numarul de telefon al acesteia. In
urma solicitarilor de informatii referitoare la alta institutie sau alt organism,
functionarul va indruma solicitantul catre respectiva institutie sau
respectivul organism.
(4)
Daca este cazul, in functie de obiectul solicitarii, functionarul va
indruma persoana care solicita informatii catre serviciul responsabil cu
informarea publicului in cadrul institutiei.
Art.81. Solicitarea accesului publicului la documente:
(1)
Functionarul va instrumenta cererile legate de accesul la documente
in conformtiate cu normele adoptate de institutie si in conformitate cu
principiile si limitarile generale stabilite in Legea nr 544/ 2001, privind
liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2)
In cazul in care functionarul nu poate raspunde unei solicitari verbale
legata de accesul la documente, cetateanului i se va recomanda sa o
formuleze in scris.
Art.82. Pastrarea evidentelor adecvate:
Compartimentele Institutiei vor pastra evidente adecvate ale corespondentei
primite si transmise, ale documentelor primite si ale masurilor luate de
acestea in conformitate cu prevederile Legii arhivelor nationale nr. 16/1996.
Art.83. Publicitatea codului:
Institutia va lua masuri eficiente de informare a publicului cu privire la
drepturile de care beneficiaza in virtutea Codului european al Bunei
Conduite Administrative. Daca este posibil, Institutia va asigura posibilitatea
accesarii textului in format electronic, pe pagina sa de internet.
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ANEXA 5
Model adresa exterior

Către,

Persoană contact:
Camera:

Compartiment:

Telefon:

Referitor la adresa dumneavoastra nr. ______/_________, prin care solicitați
_____________________________________, vă precizam următoarele:
Față de considerentele susmenționate, vă comunicam faptul că______________,
Va multumim pentru sprijin și colaborare.
Cu respect,

PRIMAR,

INTOCMIT,

VIZAT,
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ANEXA 5A
APROBAT,
PRIMAR

MODEL REFERAT DE SPECIALITATE
Subsemnatul/a_____________________, în calitate de ___________ în cadrul
Biroului_________________din aparatul de specialitate al primarului comunei
Timișești;
Ținând cont de necesitatea _____________________________________
Luând în considerare că la nivelul Biroului ________________________
Având în vedere prevederile ______________din care rezultă că _______
Propun ______________________________________________________
sens în care vă solicit respectuos să dispuneți.

DATA,

INTOCMIT,

VIZAT,
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ANEXA 5B

Aprobat,
Ordonator de credite

MODEL REFERAT DE NECESITATE
Priveste: aprobarea achizitiei directe a ________________________

Subsemnatul/a ___________________, in calitate de ______________ in cadrul
Biroului _________din aparatul de specialitate al Primarului comunei Timisesti;
Tinand cont de necesitatea achizitionarii unui/unei lucrari/serviciu/ bun

Propun apobarea achizitionarii acestei/acestui lucrari/serviciu/bun, avand la baza
urmatoarele date:
Valoarea estimata a lucrarii/ serviciului/ bunului este .................lei (fara TVA)
Specificatii tehnice:
Criterii de calificare:
Conditii de eligibilitate:

Intocmit,
Aprobat,
Șef serviciu/compartiment,
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Formular de luare la cunoștinţă a reglementărilor Regulamentului de
Organizare si Functionare
D E C L A R AŢ I E
Prin prezenta confirm faptul că mi s-a pus la dispoziţie Regulamentul de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Timisesti și că înţeleg faptul că acesta
conţine informaţii importante legate de regulile de organizare si funcţionare internă, reguli pe care
trebuie să le cunosc și să le respect, fiindu-mi aplicabile. Înţeleg de asemenea faptul că Regulamentul
de Organizare si Functionare nu este un contract și că acesta poate fi modificat oricând de către
angajator.
Data luării la cunoștinţa: …...02.2019
Nr.

Semnătura
Numele si prenumele

Crt.

angajatului

1.

ABABEI CRISTINA-ELENA

2.

AFTANASA FLORENTINA

3.

AFTANASA IULIAN

4.

ANDRONIC ELENA-CORNELIA

5.

ANGHEL GEORGE-SEBASTIAN

6.

ANECHITEI IOAN

7.

COZMA MARCELA-CATALINA

8.

DIACONESCU MIRCEA

9.

DOLHESCU STEFAN-CLAUDIU

10.

DOMNICA NECULAI
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11.

FILIP VASILE

12.

GAVRILOAIA MINA

13.

IACOB CONSTANTIN

14.

IACOB DANIELA-STEFANIA

15.

IANCU STEFAN-LUCIAN

16.

ISTRATE MIHAELA

17.

MARCULET IOAN

18.

MUNTEANU ANDREEA-GABRIELA

19.

NISTOR CORINA-MARIA

20.

OLARIU CONSTANTIN

21.

PASCARIU MARIUS

22.

SANDU NELA

23.

SFRIJAN MARICICA-LICA

24.

UNGUREANU MIHAELA

25.

TROFIN IULIAN

26.

VIERU GABRIELA

27.

ZAHARIA GHEORGHE

28.
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29.
30.
31.
32.
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