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CAPITOLUL I 

 

DISPOZITII GENERALE 

 

 

 Art.1- Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al aparatului de 

specialitate a primarului detaliază modul de organizare al Primăriei comunei Vultureni, 

jud. Bacău și stabileşte regulile de funcţionare, politicile , procedurile și atribuțiile din 

cadrul structurii organizatorice, aprobată conform legislației în vigoare.     

  

 Art. 2. (1) Primăria comunei Vultureni, jud. Bacău este o instituţie publică 

organizată ca o structură funcţională, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire 

hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar şi 

aparatul de specialitate al primarului;  

           (2) Primăria comunei Vultureni, jud. Bacău  are sediul în localitatea Vultureni, 

str.Principală,  nr. 

  

 Art.3 (1)Administraţia publică locală din unitatea administrativ – teritorială 

Vultureni, jud. Bacău este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute 

în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:  

 

a) principiul descentralizării; 

b) principiul autonomiei locale; 

c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit; 

d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; 

e) principiul cooperării; 

f) principiul responsabilităţii; 

g) principiul constrângerii bugetare.  

           

  (2) Prin autonomia locală se înțelege- dreptul şi capacitatea efectivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în 

condiţiile legii; 
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CAPITOLUL II 

 

STRUCTURA DE CONDUCERE 

 

 Art.4. Structura organizatorică a Primăriei comunei Vultureni, jud. Bacău este 

aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Oug 

nr.57/2019,privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful 

administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. 

  

PRIMARUL 

 Art.6. (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii 

prevăzute în art.155 din Oug nr.57/2019,privind Codul administrative,cu modificările și 

completările ulterioare și sunt exercitate prin dispoziții care devin executorii după ce 

sunt aduse la cunoștință publică în conformitate cu prevederile art.198 din Oug 

nr.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare :  

a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b)atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c)atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale; 

d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 

e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

 (2) În temeiul alin. (1) lit. a)- reprezentant al statului, primarul:  

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 

b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi 

a recensământului; 

c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.  

 (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)- relaţia cu consiliul 

local, primarul:  

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

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoriale, care se publică pe 

pagina de internet a unităţii administrativ - teritoriale în condiţiile legii; 

b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea 

şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 

c)prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 

d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoriale, le publică pe site-ul 

unităţii administrativ - teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.  

 (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)- bugetul local, primarul:  

a)exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ - teritoriale şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile 
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şi la termenele prevăzute de lege; 

c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile 

legii; 

d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea 

de titluri de valoare în numele unităţii administrativ - teritoriale; 

e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a 

sediului secundar.  

 (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d)- serviciile publice 

asigurate cetăţenilor , primarul:  

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

de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG 57/2019-privind Codul 

administrativ 

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7)- OUG 

57/2019-privind Codul administrativ precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 

privat al unităţii administrativ - teritoriale; 

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local; 

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din 

punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

 (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la 

îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în 

condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează 

cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ - teritoriale, 

precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. 

 (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai 

serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat 

potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, 

în condiţiile părţii a VI - a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz- 

OUG 57/2019-privind Codul administrativ  

 Art.7. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare. 
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 Art.8. Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de 

lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ - teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului 

din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin 

în domeniile respective, în conformitate cu prevederile art.157 din Oug 

nr.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare 

  

 

VICEPRIMARUL 

 Art. 9.(1)Viceprimarul indeplineste atributiile :  

1. care ii sunt delegate de catre primar,prin dispozitie,  

2. coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale administraţiei locale, 

conform organigramei funcţionale aprobate; 

3. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi 

punerea în aplicare a legislaţiei, documentelor cu caracter normativ, hotărârilor 

consiliului local şi dispoziţiilor de Primar; 

4. semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiilor delegate; 

5. asigură aplicarea hotărârilor Consiliului local şi ale dispoziţiilor Primarului în 

domeniile pe care le coordonează; 

6. asigură suportul necesar pentru implementarea, funcţionarea, dezvoltarea, 

monitorizarea şi evaluarea funcţionării sistemului de control intern managerial, în 

structurile organizatorice coordonate; 

7. participă la stabilirea obiectivelor generale ale instituţiei; 

8. prezintă Primarului, ori de câte ori este necesar, informări privind activităţile 

desfăşurate precum şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor din cadrul 

structurilor organizatorice pe care le coordonează; 

9. participă la analiza funcţiilor potenţial sensibile; 

10. formulează propuneri de ţinere sub control a activităţilor desfăşurate de funcţiile 

sensibile; 

11. participă la analizele iniţiate de Primar privitoare la activităţile desfăşurate de 

funcţiile sensibile; 

12. supraveghează implementarea măsurilor de diminuare/eliminare a discontinuităţilor 

şi riscurilor cu impact asupra activităţii instituţiei; 

13. asigură stabilirea măsurilor pentru gestionarea abaterilor şi a neregularităţilor şi 

supraveghează implementarea acestora; 

14. propune obiective specifice şi individuale în corelare cu obiectivele 

generale/strategice ale instituției; 

15. urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivelor şi raportează 

Primarului stadiul realizării măsurilor şi activităţilor stabilite; 

16. formulează propuneri privind strategiile de dezvoltare economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

17. participa la elaborarea de propuneri cu privire la întocmirea bugetului local; 

18. elaborează propuneri privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice/ de utilităţi 
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publice de interes local, în condiţiile legii, propuneri pe care le supune avizării 

Primarului; 

19. asigură urmărirea respectării contractelor de dare în administrare, concesionare sau 

închiriere a bunurilor proprietate publică/privată a comunei, precum şi a serviciilor 

publice/ de utilităţi publice de interes local, în condiţiile legii; 

20. elaborează propuneri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate  privată a comunei, după caz, în condiţiile legii, propuneri pe care 

re le supune avizării  Primarului; 

21. propune Primarului cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii 

sau proiecte de interes public  local; 

22. acordă audienţe conform graficului prestabilit şi informează primarul cu privire la 

problemele ridicate şi soluţiile identificate pentru soluţionarea acestora; 

23. întocmeşte şi prezintă anual primarului rapoartul de activitate; 

24. reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, în limita mandatului încredinţat de 

primar sau de Consiliul Local; 

25. elaborează şi propune măsuri pentru eliminarea discontinuităţilor şi riscurilor cu 

impact asupra performanţei activităţii structurilor coordonate /instituţiei; 

26. formulează, ori de câte ori rezultă necesitatea, propuneri de măsuri pentru 

eficientizarea funcţionării sistemului de management al calităţii şi de ţinere sub 

control a implementării respectivelor măsuri; 

27. participă la toate şedintele de analiză de management care vizează evaluarea 

funcţionării  sistemului de management al calităţii şi a sistemului de control intern 

managerial; 

28. păstrează secretul de serviciu şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter 

confidenţial deţinute sau la care are acces prin natura activităţilor desfăşurate, cu 

respectarea cerinţelor legale şi de reglementare specifice; 

29. asigură respectarea cerinţelor legislative privitoare la prelucrarea şi gestionarea 

datelor cu caracter personal in limita aplicabilităţii acestora activităţilor pe care le 

desfăşoară; 

30. duce la îndeplinire şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia specifică sau însărcinări 

date de Consiliul Local sau de Primar. 

 

 

SECRETARUL GENERAL 

Art.10. Secretarul comunei Vultureni, jud. Bacău face parte din structura 

organizatorică a Primăriei comunei Vultureni, jud. Bacău. Secretarul îndeplineşte, în 

condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

(1)  Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată 

și completată- relatia cu Consiliul Local  
a. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile 

consiliului local; 

b. participă la şedinţele consiliului local; 

c. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul 

local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; 
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d. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziţiilor primarului prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală; 

e. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală 

și Biroul Mass-media; 

f. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor 

consiliului local prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală; 

g. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate 

ale acestuia prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală; 

h. comunică, în termen de 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei 

notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul 

domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, atribuție delegată 

șefului Serviciului Stare civilă; 

i. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile 

prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unității 

administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite 

pentru actvitățile curente; 

(2) Are în subordine și coordonează activitatea Compartimentului de Asistență 

Socială și Autoritate tutelară, Compartimentul Agricol, Compartimentul cultura si 

arhivă,  

  (3) Privind  legea 53/2008 codul muncii, modificata si completată- resursele 

umane 

1.asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse umane şi a 

procedurilor de lucru. 

2. Angajarea şi integrarea salariaţilor: 

3. Motivarea salariaţilor: 

4. Organizarea resurselor umane, 

5. analiza şi reevaluarea posturilor; 

6. elaborarea documentelor organizaţionale: Regulamentul Intern (R.I.), Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.), Statul de funcţii şi Organigrama. 

7. elaborarea şi modificarea/completarea Contractului Individual de Muncă (C.I.M.); 

participă la elaborarea şi modificarea/completarea Acordului Colectiv/Contractului 

Colectiv de Muncă (A.C /C.C.M.); 

8. gestiunea dosarelor profesionale şi de personal; 

9. gestiunea bazei de date a evidenţei personalului; 

10.Evaluarea performanţelor resurselor umane: 

11.întocmeşte referate, note prin care propune Primarului elaborarea politicilor în 

domeniul resurselor umane; 

(4) atributii privind legea 17/2014 privind vanzarea de terenuri , modificata și 

completată 

(5) atributii privind Legea  287/2009- Codul Civil, actualizată și completată- cu 

privire la arendarea terenurilor 
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        (6) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, 

după caz: 

1. certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva comunei; 

2. îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente, în 

cazul dizolvării consiliului local; 

3. îndeplinește funcția de președinte al Comisiei de monitorizare, responsabilă cu 

implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul 

comunei , cu  atribuțiile specifice conform Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei; 

4. îndeplinește funcția de președinte al Grupului de lucru pentru implementarea 

Strategiei anticorupție a comunei și a unităților subordonate/coordonate și a Planului 

de integritate al comunei și al unităților subordonate/coordonate.; 

5. îndeplinește atribuții specifice ca reprezentant al managementului calității, în 

procesul de implementare și îmbunătățire continuă a funcționării sistemului de 

management al calității la nivelul  comunei ; 

6. formulează, ori de câte ori rezultă necesitatea, propuneri de eficientizare a 

funcţionării sistemului de management al calităţii şi de ţinere sub control a 

implementării respectivelor măsuri; 

7. supraveghează respectarea prevederilor legale cu privire la transparenţa 

decizională şi accesul la        informaţiile de interes public în instituţie şi entităţile 

subordonate/ coordonate; 

8. coordonează implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul instituţiei 

şi a unităţilor subordonate/ coordonate; 

9. coordonează aplicarea Planului de integritate al Comunei şi al unităţilor 

subordonate /coordonate; 

10. participă la toate şedintele de analiză de management care vizează evaluarea 

funcţionării sistemului de management al calităţii şi a sistemului de control intern 

managerial; 

11. păstrează secretul de serviciu şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter 

confidenţial deţinute sau la care are acces prin natura activităţilor desfăşurate, cu 

respectarea cerinţelor legale şi de reglementare specifice. 

12. asigură respectarea cerinţelor legislative privitoare la prelucrarea şi gestionarea 

datelor cu caracter personal în limita aplicabilităţii acestora activităţilor pe care le 

desfăşoară; 

13. duce la îndeplinire şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia specifică sau însărcinări 

date de Consiliul Local sau de Primar. 

(7) Referitor la activitatea privind STAREA CIVILA: 

a. Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează 

acte doveditoare; 

b. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de 

stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere, 

în registre, exemplarul I sau II, după caz; 
c. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise 

în formulare; 
d. Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi 
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dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice; 

e. Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul serviciului, până la 

data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările, comunicările nominale pentru 

născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul 

civil al persoanelorî vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale 

persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate 

nu au avut acte de identitate; 

f. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările 

decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare; 

g. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate 

cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar sub 

semnatura şefului de serviciu al Direcţiei Judeţene de Statistică; 

h. Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care 

le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate; 

i. Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar); 

j. Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, 

imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul urmator, care va fi 

comunicat de şeful serviciului, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor; 

k. Se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute 

sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea 

datelor înscrise; 

l. Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în 

conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de modificare şi completare a 

Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila; 

m. Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează 

verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la 

schimbarea numelui pe calea administrativă; 

 

 Art. 11. Întreaga activitate a Primăriei este organizată şi condusă de către primar, 

compartimentele  fiind subordonate direct acestuia sau viceprimarului şi secretarului 

general, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce le revin acestora. 

  

 Art. 12.  Actele care se eliberează de către Primăria comunei Vultureni,vor fi 

semnate, de regulă, de către primar sau de viceprimar- în limita delegării atribuţiilor 

stabilite de către primar, secretarul general , precum  si de funcţionarul public/ 

contractual direct implicat. 
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CAPITOLUL III 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA  A  APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI    COMUNEI VULTURENI, JUDEȚUL BACĂU 

 

 Art. 13. (1) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Vultureni, județul 

Bacău este organizat pe compartimente. Acestea  sunt subordonate conducerii primăriei, 

conform organigramei aprobate de Consiliul local al comunei Vultureni, județul Bacău. 

(2)Structura organizatorica a  aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vultureni, județul Bacău este următoarea: 

Numarul de personal -21 posturi 

-2  functii de demnitate publica. 

-1 functie publica de conducere, vacanta 

-7 functii publice de executie ( din care 2 vacante) 

-11 functii contractuale de executie ( din care 2 vacante) 

 a. Primar-demnitar 

 b.Viceprimar-demnitar 

 c .Secretar general-functie publica de conducere - VACANTA 

 d. Compartiment Urbanism , amenajarea teritoriului și protectia mediului- 1 

post 
– referent asistent - functie publica -VACANTA 

 e. Compartiment Asistenta Sociala și Autoritate tutelara- 2 posturi 

-1 post- consilier I superior– functie publica- OCUPATĂ 

-1post - lucrator social – functie contractuală–VACANTĂ 

 f. Compartiment Agricol și Fond funciar- 2 posturi 

-1 post- consilier I superior– registrul agricol - functie publica- OCUPATĂ 

-1 post- consilier I superior–  fond funciar - functie publica- OCUPATĂ 

 g. Compartiment Financiar-Contabil si Achizitii Publice- 4 posturi 

-1 post- referent asistent–  finante , buget, contabilitate- functie publica- OCUPATĂ 

-1 post- consilier principal– impozite si taxe - functie publica- OCUPATĂ 

-1 post- consilier asistent–  impozite si taxe ,achizitii publice- functie publica- 

OCUPATĂ 

-1 post- casier- functie contractuala- OCUPATĂ 

 h. Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Monitorizare proceduri 

administrative -1 post 

- referent debutant – functie contractuală - VACANTA 

 i. Compartiment serviciul Politie Locala- 3 posturi 

-3 posturi Guard - functii contractuale – OCUPATE 

 j. Compartiment Deservire si Gospodarire Comunală- 3 posturi 

- 1 post -ingrijitor – functie contractuala.-OCUPATA 

- 1 post – muncitor calificat (fochist) – functie contractuala- OCUPATA . 

- 1post - șofer microbus scolar- functie contractuala- OCUPATA 

 k. Compartiment biblioteca  si arhiva 

- 1 post - bibliotecar tr. II – functie contractuala- OCUPATA 

 l. Compartiment Situatii de Urgenta și Protectie Civila 

- 1 post – referent tr II-Sef S.V.S.U. – functie contractuala- OCUPATA 
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 Art.14.Personalul din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Vultureni, 

județul Bacău este alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin 

dispoziţia Primarului şi din personalul angajat cu contract individual de muncă, în 

condiţiile legii. 

   

 Art.15. Funcţiile publice sunt de execuţie şi de conducere. Acestea se stabilesc 

prin hotărâre a Consiliului local conform prevederilor legale în vigoare.  

  

 Art.16. Funcţionarilor publici li se aplică prevederile OUG nr.57-privind Codul 

administrativ și răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de 

serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică 

prevederile OUG nr.57-privind Codul administrativ și ale legislaţiei muncii ,în vigoare.  

  

 Art.17. Atribuţiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite 

prin fişa postului şi prin dispoziţii ale Primarului comunei Vultureni, județul Bacău.  

 Primarului poate stabili pentru personalul din subordine şi alte atribuţiuni de 

serviciu, în funcţie de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare;  

  

 Art.18. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de 

disciplină a muncii pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc prin 

regulamentul de ordine interioară aprobat de catre Consiliul local al comunei Vultureni, 

județu 

 Art.19.Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate precum și  cu 

conducerile instituţiilor publice şi agenţilor economici se face prin primar, viceprimar şi 

secretarul general al comunei Vultureni, județul Bacău. 

  

 Art.20. Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziţia consilierilor locali 

materialele necesare activităţii de documentare în vederea îndeplinirii mandatului 

acestora, în conformitate cu reglementarile în vigoare 
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CAPITOLUL IV 

 

ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI 

 

Art. 21 Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Protectia mediului –

(1 post) are următoarele atributii: 

  

(1)  urbanism si amenajarea teritoriului  

1. elaborează certificate de urbanism în vederea informării cu privire la statutul 

juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; 

concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în 

faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”; 

2. soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, 

atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, 

solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei 

servituţi de trecere cu privire la un imobil; 

3. întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau 

construcţii) în intra/extravilan; 

4. întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor; 

5. întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie; 

6. acordă relaţii publicului în probleme de urbanism; 

7. emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de 

construire/demolare; 

8. emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor; 

9. răspunde la note interne şi întocmeşte informări; 

10. răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată; 

11. întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile 

de promovare; 

12. oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul; 

13. emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor. 

  

(2)  protecția mediului - Atributii : 

 1. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind 

protecţia mediului, 

2 .Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea 

prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a 

deşeurilor. 

3. Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor comunale-colectare-transport-

depozitare, 

4. Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa 

protecţiei mediului.  

5. Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele 

persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), 

conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare privind protecția mediului 
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6. Colaborează cu diferite instituţii şi organisme ( ONG-uri, Direcţia de Sănătate 

Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Administratia Apelor, Inspectoratul 

Şcolar Bacău Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în 

domeniul protecţiei mediului. 

7. Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei 

şi/sau Consiliul Local  în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării 

studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.   

8. Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari 

solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte 

organe administrative la nivel national. 

9. Asigura derularea  contractelor  de prestari servicii si/sau lucrari (etape,continut, 

finantare, receptie lucrari/documentatii,etc.) achizitionate de  UAT Vultureni privind 

protectia mediului si gospodarirea apelor. 

10. Asigura reprezentarea din partea Primariei in calitate de responsabil cu asigurarea  

activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor in 

timpul actiunilor, activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primariei  comunei 

Vultureni de autoritatile cu atributii de  monitorizare, coordonare, indrumare, 

reglementare si control in domeniu (Agentia de  Protectie a Mediului Bacău si Garda de 

Mediu -Comisariatul Bacau, A.N.A.R.), prezentand  spre insusire si semnare orice 

document intocmit de autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea, conducerii UAT 

Vultureni. 

11.Participa  in calitate de responsabil cu asigurarea  activitartii de reglementare pe 

probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de 

autoritatile abilitate (Agentia de  Protectie a Mediului Bacău si Garda de Mediu -

Comisariatul Bacau, A.N.A.R.) la Primăria comunei Vultureni sau in legatura cu 

atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice locale, prezentand  spre 

analiza, insusire, semnare orice document intocmit de autoritatile mentionate sau 

impreuna cu acestea, conducerii UAT Vultureni 

12. initiaza campanii si actiuni de constientizare ale  populatiei privind protectia 

mediului (Ziua mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, etc.) 

 

Art. 22. Compartiment Asistenta Socială si Autoritate Tutelară – 2 posturi 

  

(1)Atributii: Asistenta Socială-  

1. asigura primirea, inregistrarea si intocmirea documentatiilor referitoare la 

acordarea ajutorului social, alocatii de stat, alocatii complementare si 

monoparentale; 

2. intocmeste documentatii necesare persoanelor asistate social; 

3. actionează pentru instituirea unor măsuri de protectie socială in cazul minorilor 

(tutelă, curatelă, plasament, etc.); 

4. tine evidenta minorilor aflati sub tutelă precum si a dispozitiilor primarului prin 

care a fost instituită tutela sau curatela; 

5. verifică periodic modul in care tutorele isi indeplineste indatoririle cu privire la 

minor si la bunurile sale, informand despre aceasta seful Compartimentului si 

D.G.A.S.P.C. Bacau; 
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6. primeste dările de seamă anuale intocmite de asistenti personali (tutori) cu privire 

la modul cum au fost ingrijite persoanele asistate, precum si despre administrarea 

bunurilor acestora; 

7. controlează calculul privitor la veniturile minorului si cheltuielile făcute cu 

intretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si propune autoritătii 

tutelare descărcarea tutorelui; 

8. asistă minorii care au săvarsit fapte antisociale in cursul cercetării de către 

organele abilitate (Politie, Parchet), avand in prealabil aprobarea secretarului 

comunei; 

9. intocmeste anchetele sociale solicitate de instantele de judecată, organele de 

politie, parchete si alte organisme statale; 

10. intocmeste anchete sociale in dosarele depuse pentru acordarea alocatiei familiale 

complementare si a alocatiilor de sustinere pentru familia monoparentală, precum 

si pentru ajutoare sociale, tutela, curatela, etc.; 

11. prezintă, la cererea Consiliului local, Primarului si Secretarului comunei, rapoarte 

si informări privind activitatea Compartimentului, in termenul si forma solicitata; 

12. intocmeste anchete sociale in vederea stabilirii gradului de handicap in cazul 

minorilor; 

13. verifică periodic posibilitatea de reintegrare in familie a minorilor internati in 

centre de plasament, grădinite si scoli speciale; 

14. vizitează copiii aflati in plasament familial si verifică dacă banii alocati sunt 

utilizati in interesul copiilor; 

15. intocmeste rapoarte de activitate lunară pentru asistentii maternali, la domiciliul 

acestora si le inaintează la Directia Judeteană pentru Protectia Drepturilor 

Copilului Bacau; 

16. asigură consultantă persoanelor care doresc să devină asistenti maternali si 

intocmeste anchete sociale pentru ca solicitantii să dobandească această calitate; 

17. intocmeste anchete sociale pentru minorii care urmează să fie adoptati si pentru 

cei institutionalizati; 

18. colaborează cu Directia Judeteană pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau 

pentru rezolvarea cazurilor de minori aflati in dificultate; 

19. colaborează cu Biroul Judetean pentru Romi pentru aplicarea strategiei de 

imbunătătire a situatiei romilor din comuna Izvoru Berheciului; 

20. tine evidenta persoanelor majore aflate in dificultate; 

21. intocmeste rapoarte statistice si situatii centralizatoare pe linie de asistenta 

sociala si le comunica organelor competente; 

22. comunica Compartimentului financiar-contabil sumele necesare pentru 

achitarea unor drepturi sociale beneficiarilor in drept; 

23. preia si distribuie ajutoare acordate de Guvern sau alte foruri persoanelor 

aflate in dificultate; 

24. intocmeste si elibereaza, la cerere, adeverinte sau alte documente persoanelor 

indreptatite sau institutiilor, dupa consultarea prealabila a sefilor ierarhici; 

25. rezolva in conditii legale corespondenta ce i-a fost repartizata de sefii ierarhici; 

26. ordoneaza, inventariaza si selectioneaza arhiva din activitatea proprie; 

27. realizeaza actiuni de informare publica cu privire la legislatia nou aparuta in 

materie de asistenta sociala; 
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28. sesizeaza conducerea primariei in ce priveste depistarea unor cazuri sociale si 

propune masuri de rezolvare a acestora; 

29. verifica activitatea asistentilor personali insotitori ai persoanelor cu handicap, 

intocmind raport individual pentru fiecare caz in parte. 

30. raspunde de indeplinirea sarcinilor care ii revin; 

31. pastreaza confidentialitatea datelor primite sau detinute. 

32. asigurarea unor spatii amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul 

personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai; 

33. participa si la alte actiuni si executa si alte sarcini dispuse de conducerea unitatii; 

 

(2)atributii legate de Autoritatea Tutelara 

1. îndeplineşte atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu 

privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori după caz, cu 

privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile 

acestuia; 

2. instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea minorului la încheierea actelor 

juridice, pentru diverse situaţii în care părinţii sunt în imposibilitatea să-şi 

exercite atribuţiile ce le revin faţă de persoana şi bunurile copilului; 

3. instituie curatela conform art. 167, din Codul civil, modificat prin Legea nr. 

54/2013; 

4. întocmeşte ancheta socială pentru încredinţarea minorului unuia dintre parinţi 

în cazurile de divorţ şi reglementarea vizitării minorului, la solicitarea 

instanţelor judecătoreşti sau a notarului public; 

5. verifică, prin darea de seamă anuală, modul în care tutorele îşi îndeplineşte 

sarcinile ce-i revin cu privire la persoana şi bunurile minorului/interzisului; 

6. întocmeşte ancheta socială pentru punerea sub interdicţie judecătorească şi 

numirea tutorelui; 

7. întocmeşte ancheta socială necesară pentru obţinerea indemnizaţiei lunare 

pentru creşterea copilului în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi (H.G. nr. 

1291/2012 de modificare şi completare a Legii nr. 416/2001); 

8. asistă vârstnicii la încheierea contractelor de întreţinere; 

9. mediază conflictele ce pot să apară în derularea contractelor de întreţinere 

încheiate de vârstnici; 

 

 

 Art.23. Compartiment Registratura, Relații cu publicul și Monitorizare 

proceduri administrative –(1 post) are urmatoarele atribuții 

1. întocmește și ține la zi registrul general de intrare ieșire al instituției, registrul de 

evidenta a închirierii sălilor,registrul delegațiilor ,registrul de petiții, registrul 

pentru solicitările in baza Legii 544/2001 

2. înregistrează corespondența primită prin fax ,e-mail sau poștă și o înaintează 

către primar in vederea repartizării către compartimentele de specialitate după 

care le predă pe baza de semnătură ,in registrul general de intrare-iesire, 

persoanelor desemnate de șefii de compartimente 
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3. asigură primirea documentelor de la birourile si compartimentele instituției 

pentru constituirea mapei cu documente în vederea avizării sau aprobării de către 

conducerea instituției 

4. înregistrează petițiile in registrul de intrare-ieșire  după care le înaintează către 

persoana desemnată prin dispoziția primarului pentru a fi înregistrate in registrul 

special urmând procedura operațională de rezolvare a acesteia 

5. înregistrează solicitările în baza Lg 544/2001   în registrul de intrare ieșire  după 

care o înaintează către persoana desemnată prin dispoziția primarului pentru a fi 

înregistrate in registrul special urmând procedura operațională de rezolvare a 

acesteia 

6. efectuează servicii de preluare, verificare şi înregistrare a cererilor şi 

documentaţiilor anexate necesare rezolvării unor probleme, ce intră în sfera de 

competenţă a consiliului local şi primăriei, în conformitate cu normele 

metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare, sosite prin poştă, fax, curier sau 

direct din partea cetăţenilor; 

7. preia și expediază direct,prin poștă,fax și curieri și înregistrează expedierea 

răspunsurilor către persoane fizice sau juridice conform borderourilor de 

expediție; 

8. preia și înregistrează corespondența returnată conform borderourilor de retur; 

9. redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa, ce nu intră în sfera de 

competenţă a instituţiei;  

10. clasează conform prevederilor legale petiţiile anonime; 

11. întocmeşte anual registrul de intrare-ieşire a corespondenţei instituţiei;  

12. întocmeşte anual raportul de activitate privind petiţiile;  

13. gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de 

expediere; 

14. întocmeşte lunar și anual raportul privitor la gestiunea timbrelor (situaţia 

borderourilor şi a facturilor) 

15. colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la 

reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă 

cetăţenilor; 

16. urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele 

şi metodele de lucru; 

17. asigură accesul la aviziere, actualizarea documentelor existente pe panourile de 

afişaj ale instituției şi eliminarea documentele expirate 

18. asigură copierea documentelor pentru cetățeni 

19. asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001 

(exceptând mass-media); 

20. oferă verbal informaţii de interes public;  

21. preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public; 

22. preia şi înregistrează reclamaţiile administrative; 

23. emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor  

solicitate; 

24. redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;  

25. comunică din oficiu informaţiile de interes public; 

26. publică anual un buletin informativ ce cuprinde informaţiile de interes public; 
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27. întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;  

28. întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul 

la informaţiile de interes public; 

29. redirecționează conform prevederilor legale corespondența  ce nu intră in sfera de 

competență a instituției 

30. urmărește respectarea termenelor legale prevăzute pentru formularea 

răspunsurilor  

31. oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea desfășurată de toate 

compartimentele primăriei  

32. oferă informații si sprijin cetățenilor privind modalitatea de a obține documente 

(certificate,autorizații,avize,adeverinte)care intră în sfera de competență a 

consiliului local și a primăriei în limitele create de relațiile stabilite cu alte 

instituții publice și organizații neguvernamentale ,oferă informații ce vizează 

comunitatea 

33. pune la dispoziția cetățenilor documentele necesare (formulare tip si fișe de 

informații )întocmite împreună cu compartimentele din cadrul Primariei în 

vederea obținerii de către cetățeni a actelor si documentelor eliberate de primărie 

34. întocmește diferite tipuri de documente sau rapoarte la solicitarea primarului 

35. asigură preluarea apelurilor telefonice ,a notelor telefonice si transmiterea 

întocmai a mesajelor recepționate  

36. realizează legăturile telefonice pentru conducere si toate compartimentele 

primăriei. 

37. ține evidența confirmărilor de primire ale scrisorilor trimise prin poștă . 

38. Monitorizarea procedurilor administrative, respectiv a Regulamentului 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 

proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi a Regulamentului 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 

proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive 

39. Asigură publicarea oricăror documente în Monitorului Oficial Local (situ-ul 

primariei). 

  

 Art. 24.Compartiment buget- finante, contabilitate și  achizitii publice –  

4 posturi 

(1) atributii serviciul financiar- buget -contabilitate 

1. Fundamenteazã si întocmeste anual, la termenele prevãzute de lege, proiectul 

bugetului Local al comunei , asigurând prezentarea tuturor documentelor 

necesare primarului si Consiliului Local în vederea aprobãrii bugetului annual; 

2. Intocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar; 

3. Stabileste mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, 

întrebuintare si executare a bugetului Local; 

4. Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul Local si prezintã 

primarului si Consiliului Local informari privind executia bugetara; 

5. Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei 

financiare si informeazã lunar primarul; 

6. Realizeazã studiile necesare în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul Local a 

împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrãri 
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publice, urmãrind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, 

garantare si rambursare a acestora; 

7. Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea 

tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului 

principal de credite; 

8. Asigurã pe baza documentatiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare 

pentru buna functionare a unitãtilor din domeniul învãtãmântului, sãnãtãtii, 

culturã, etc.; 

9. Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a 

controlului financiar – preventiv; 

10. Asigurã inventarierea anualã sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale 

si a valorilor bãnesti ce apartin comunei si administrarea corespunzãtoare a 

acestora; 

11. Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor patrimoniului, conform legii; 

12. Colaboreazã cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri 

în vederea elaborãrii bugetului Local, precum si pentru urmãrirea/verificarea 

încasãrii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, 

impozite; 

13. Asigura asistenta de specialitate pentru structurile din cadrul administratiei 

publice Locale; 

14. Întocmeste documentaţia aferenta proiectelor de hotărâri privind aprobarea 

bugetului Local (fundamentarea veniturilor), stabilirea impozitelor şi taxele 

Locale, aprobarea sau respingerea înlesnirilor solicitate la plata impozitelor şi 

taxelor şi a altor proiecte referitoare la activitatea serviciului; 

15. Urmãreste si rãspunde de respectarea si aplicarea hotãrârilor Consiliului Local, a 

dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - 

financiar . 

16. Intocmeste si rãspunde de realizarea rapoartelor de specialitate pentru proiectele 

de hotãrâri în domeniul sau de activitate, în vederea promovãrii lor în Consiliul 

Local. 

17. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale; 

18. Prezintă anual şi ori de câte ori este necesar datele necesare pentru evidenţierea 

stării economice şi sociale a comunei ; 

19. Întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale ; 

20. Întocmeşte lunar contul de execuţie al cheltuielilor bugetare şi balanţa de 

verificare ; 

21. Stabileşte dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului Local; 

22. Verifică şi analizează propunerile de rectificare a bugetului Local, de modificare 

a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre şi de 

utilizare a fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului Local sau 

ordonatorului de credite; 

23. Întocmeşte contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar; 

24. Stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, 

întrebuinţare şi executare a bugetului Local; 
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25. Verifică modul de încasare şi cheltuire a sumelor din bugetul Local şi prezintă 

primarului şi Consiliului Local orice neregulă sau încălcare constatată, precum şi 

măsurile ce se impun; 

26. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei 

financiare şi informează lunar primarul; 

27. Realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local a 

împrumuturilor ce trebuie obţinute pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări 

publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, 

garantare şi rambursare a acestora; 

28. Asigură pe baza documentaţiei tehnico - economice prezentate, fondurile 

necesare pentru buna funcţionare a unităţilor din domeniul învăţământului, 

sănătăţii, asistenţei sociale, cultură, etc. 

29. Întocmeşte, păstrează, gestionează şi ţine evidenţa la zi a dosarelor fiscale pentru 

demnitarii, funcţionarii publici şi salariaţii din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al consiliului Local precum şi a unităţilor subordonate; 

30. Întocmeşte şi tine evidenţa fişelor fiscale in vederea impunerii globale; 

31. Realizează calculul salariilor personalului din administratia publica Locala; 

32. Realizează calculul salariilor pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap adulţi şi minori; 

33. Întocmeşte statele de plată şi centralizatoarele salariilor şi ale reţinerilor legale 

din salariu pentru personalul din adminstratie; 

34. Întocmeşte statele de plată şi centralizatoarele salariilor şi a reţinerilor legale 

din salariu pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap; 

35. Întocmeşte lunar declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 

obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale şi îl înaintează lunar Casei 

judeţene de Pensii; 

36. Întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj şi îl transmite la A.J.O.F.M.Bacau ; 

37. Întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial şi anual dările de seamă statistice privind 

salariile; 

38. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri 

în vederea elaborării bugetului Local, precum şi pentru urmărirea - verificarea 

încasării veniturilor provenite din chirii, redevenţe, locaţii de gestiune, taxe, 

impozite; 

39. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului 

Local, a dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative în domeniul 

economico - financiar ; 

40. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri 

în vederea promovării lor în Consiliul Local ; 

41. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri 

ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului. 

 

 (2)Atributii Impozite si Taxe cuprinde urmatoarele activitati 

 1.Activitatea de impunere fiscală:    are ca obiect stabilirea impozitelor şi taxelor 

Locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, 

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea 
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mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale şi alte taxe 

Locale): 

a) Identificarea materiei impozabile; 

b) Verificarea declaraţiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea 

erorilor privind calculul impozitului şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale 

(în cazul nedepunerii declaraţiilor fiscale), conform documentelor existente în 

dosarul fiscal al contribuabililor; 

c) Calcularea impozitelor ţinând cont de încadrarea clădirilor şi terenurilor în zonele 

de impozitare; 

d) Actualizarea borderourilor de debite şi scăderi; 

e) Consilierea contribuabililor privind modul de calcul al impozitelor şi taxelor 

Locale şi a altor venituri la bugetul Local; 

f) Inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale; 

g) Înscrierea în evidenţele fiscale a cazurilor noi privind materia impozabilă 

(clădiri, terenuri, mijloace de transport, mijloace de reclamă şi publicitate); 

h) Stabilirea, conform prevederilor legale şi a documentelor prezentate, a 

facilităţilor care se pot acorda persoanelor fizice şi întocmirea evidenţei 

persoanelor fizice care beneficiază de facilităţi; 

i) Completarea dosarelor de înlesnire la plata impozitelor şi taxelor Locale ; 

j) Transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care şi-au schimbat sediul sau 

domiciliul către alte organe fiscale; 

k) Confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale; 

l) Eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fişelor de înmatriculare a 

mijloacelor de transport şi completarea cu informaţii referitoare la impozitele şi 

taxele Locale a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale; 

m) Înscrierea în evidenţele fiscale a debitelor corespunzătoare veniturilor la bugetul 

Local; 

n) Completarea registrului de partide – venituri pentru evidenţa impozitelor şi 

taxelor Locale pe categorii de venituri; 

o) Controleaza si verifica gestiunile proprii ale unitatiipotrivit normelor legale in 

vigoare; 

p) Realizarea situaţiilor centralizatoare privind debitele şi încasările impozitelor, 

taxelor şi a altor venituri la bugetul Local şi transmiterea situaţiilor pentru 

înscrierea în evidenţa contabilă. 

 2.Activitatea de inspecţie fiscală: are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 

legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii 

obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, 

stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora: 

a) Verificarea declaraţiilor fiscale ale contribuabililor şi compararea acestora cu 

înregistrările contabile; 

b) Verificarea declaraţiilor contribuabililor, persoane fizice, cu situaţia din teren; 

c) Redactarea adreselor către contribuabili pentru solicitarea documentelor necesare 

clarificării situaţiei fiscale; 

d) Identificarea în teren a materiei impozabile nedeclarate şi a proprietarilor 

acesteia, stabilirea debitelor şi aplicarea sancţiunilor conform prevederilor legale; 
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e) Stabilirea diferenţelor de debite corespunzătoare declaraţiilor eronate ale 

contribuabililor şi calcularea accesoriilor aferente; 

f) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte declararea 

impozitelor şi taxelor Locale; 

g) Întocmirea raportului privind inspecţia fiscală, în care se vor prezenta constatările 

inspecţiei, din punct de vedere faptic şi legal. 

 3.Activitatea de colectare a creanţelor fiscale: constă în exercitarea acţiunilor 

care au ca scop stingerea creanţelor fiscale şi se efectuează în temeiul unui titlu de 

creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz: 

a) Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire, după caz; 

b) Stingerea creanţelor fiscale prin acţiuni de executare silită desfăşurate de către 

executorii fiscali, potrivit prevederilor legale; 

c) Identificarea cazurilor în care se impune aplicarea măsurilor de executare silită a 

creanţelor bugetare; 

d) Emiterea înştiinţărilor de plată, ca act premergător al executării silite; 

e) Emiterea somaţiilor şi a titlurilor executorii; 

f) Emiterea adreselor de înfiinţare a popririi asupra veniturilor debitorilor şi 

transmiterea acestora terţului poprit împreună cu o copie certificată a titlului 

executoriu; 

g) Înştiinţarea debitorului despre înfiinţarea popririi; 

h) Întocmirea şi transmiterea adreselor de sistare a popririi în cazul în care 

creanţele au fost recuperate integral sau parţial; 

i) Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, după caz; 

j) Înscrierea dreptului de ipotecă la Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

k) Evaluarea bunurilor sechestrate; 

l) Efectuarea acţiunilor privind publicitatea vânzării bunurilor mobile sau imobile 

prin licitaţie; 

m) Valorificarea bunurilor sechestrate; 

n) Distribuirea sumelor obţinute în urma valorificării acestora, conform prevederilor 

legale; 

o) Constatarea cazurilor de insolvabilitate şi verificarea anuală a situaţiei 

financiare a debitorilor declaraţi insolvabili până la termenul de prescripţie; 

p) Întocmirea referatelor pentru sesizarea cazurilor în care se impune deschiderea 

procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului, conform prevederilor 

legale; 

q) Transmiterea dosarelor de executare silită organelor de executare competente; 

r)      Anularea creanţelor fiscale la închiderea anului fiscal, conform hotărârilor 

Consiliului Local. 

  (3)atributii consilier achiziții publice 

1. asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de 

achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: 

      -publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de 

atribuire). 

-initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SICAP; 

-intocmirea caietului de sarcini; 
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-intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea 

ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea; 

-intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la 

procedurile de achizitie publica, 

-intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea 

atribuirii contractelor de achizitie publica, 

-intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie 

publica, 

-intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie 

publica; 

-intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea 

contractelor de achizitii publice; 

-asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de 

atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari; 

-intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 

-analizarea ofertelor depuse; 

-emiterea hotararilor de adjudecare 

-primirea si rezolvarea contestatiilor; 

-intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 

-participarea la incheierea contractelor de achizitie publica; 

-urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al 

respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii 

platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si 

solicitat achizitia publica respectiva. 

2. Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii 

sau activitati. 

3. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de 

cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale. 

4. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la 

fundamentarea programului anual de achizitii publice. 

5. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata. 

6. Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, 

dispozitii ale primarulului. 

7. Ține evidența necesarului de materiale consumabile. 

8. Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și 

naționale. 

9. Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice. 

10. Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in 

conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor; 

11. Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni 

in functie de paritatea leu-euro. 

12. Administrează site-ul Primăriei. 

13. asigurã circulatia documentelor adresate Primãriei  si Consiliului Local, precum 

si comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; urmãreste realizarea 

rãspunsurilor în termenul legal; 
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14. asigurã evidenta si distribuirea corespondentei primite prin posta secretã cu 

respectarea dispozitiilor legale în vigoare; 

15. efectueazã împreunã cu persoana responsabila cu activitatea de arhiva din cadrul 

Primãriei, operatiunea de selectionare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de 

fiecare compartiment în parte si a indicatorului termenelor de pãstrare a diverselor 

documente; 

16. asigura activitatea de secretariat, circulatia documentelor, solutionarea operativã 

a corespondentei si luarea mãsurilor legale de conservare si selectionare a 

fondului arhivistic; 

17. înregistrează şi predă compartimentelor de specialitate cererile şi documentele 

depuse de cetăţeni; 

18. organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul 

publicului la informaţiile furnizate din oficiu; 

19. intocmeşte anual, un raport privind accesul la informaţiile de interes public; 

20. intocmeşte diverse rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţeni 

prin cereri, scrisori, Consiliului Local şi Primăriei, pe care le prezintă celor 

autorizaţi să decidă, la cererea acestora; 

21. atribuie număr de înregistrare cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate sau 

transmise de persoane fizice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice, 

etc. ; 

22. asigură primirea, evidenţierea şi expedierea răspunsului la petiţiile ce sunt 

adresate Primăriei (conform O.G. nr. 27/2002), în termenul legal. 

23. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei: 

  

(4)Atributii casier -  

a) Încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul Local prin casieriile 

serviciului; 

b) Realizarea borderourilor zilnice şi a borderoului centralizator privind încasarea 

impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul Local prin casieriile serviciului; 

c) Verificarea zilnică a borderourilor de încasare a impozitelor, taxelor şi altor 

venituri la bugetul Local cu chitanţele emise; 

d) Depunerea numerarului încasat la Trezoreria Bacau; 

e) Completarea registrului privind evidenţa documentelor cu regim special 

(chitanţiere şi adrese de confirmare debite); 

f) Realizarea situaţiei centralizatoare privind încasările veniturilor la bugetul Local. 

 

 Art.25. Compartiment Poliția Locală – 3  posturi guarzi- incadrati pe baza 

art. 14, alin (3) din legea nr. 155/2010 a politiei locale care au urmatoarele 

Atributi : 

 

1.asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 

sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local 

2.asigura ordinea si linistea publica în zonele si locurile stabilite prin Planul de paza si 

ordine publica, previne si combate încalcarea normelor legale privind curatenia 
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localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarâri ale 

Consiliului Local; 

3.asigura însotirea si protectia reprezentantilor Primariei ori a altor persoane cu functii 

în institutia publica locala la executarea unor controale sau actiuni specifice; 

4.participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii 

unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie; 

5.participa si la alte actiuni si executa si alte sarcini dispuse de conducerea unitatii; 

 

  Art. 26. Compartiment Agricol – 2 posturi 

  

(1) atributii Fond funciar si revendicari – 1post – consilier superior 

1. îndeplineşte toate sarcinile transmise de preşedintele şi secretarul comisiei de 

aplicare a legilor funciare: Legea nr. 18/1991, republicată, Legea nr. 1/2000, Legea 

nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005 și Legea nr. 165/2013; 

2. verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente 

serviciului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor; 

3. planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la 

termenele şi în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare; 

4. participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptãţite conform 

prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000, ale Legii nr. 169/1997 şi ale 

Legii nr. 247/2005; 

5. participă în colaborare cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii 

la punerea în posesie a veteranilor de război şi a luptătorilor în Revoluţia din 

Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 şi a Legii nr. 42/1990, republicată; 

6. întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite şi ţine 

evidenţa titlurilor de proprietate eliberate de Instituţia Prefectului Judeţului Bacau, 

înmânându-le titularilor; 

7. acordă informaţii publicului ce intră în competenţa de rezolvare a serviciului, ia 

măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetățeni; 

8. verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmeşte 

referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar; 

9. analizează expertizele tehnice şi formuleaza punctul de vedere la propunerile ce 

decurg din acestea; 

10. identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza 

Legii nr. 18/1991; 

11. instrumentează actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea 

statului; 

12. pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi 

cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în 

baza Legii nr.18/1991; 

13. eliberează copii dupa documentele existente in dosarele de revendicare; 

14. ține evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 18/1991; 

15. completează dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate 

în baza Legii nr. 18/1991; 
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16. solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 18/1991; (acţiuni 

juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr.112/1995); 

17. întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 

18/1991; 

18. corespondează cu petenţii; 

19. întocmeşte informari, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la 

sesizări şi alte cereri ale cetaţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele 

revendicate în baza Legii nr.18/1991; 

20. transmite dosarele actualilor deţinatori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 

10/2001; 

21. alte sarcini transmise de catre şefii ierarhici superiori, în condițiile legii. 

22. .stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din 

proprietatea Statului Român, la solicitarea cetãţenilor şi a serviciilor din aparatul de 

specialitate al primarului; 

23. acordã informaţii publicului, pentru lamurirea situaţiei juridice a imobilelor 

revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari; 

24. verifică documentaţiile de întabulare şi parcelare, în concordanţã cu înscrierea din 

Cartea Funciară (C.F.); 

25. identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza 

Legii nr. 10/2001; 

26. instrumenteazã actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea 

statului; 

27. pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi 

cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în 

baza Legii nr. 10/2001; 

28. elibereazã cópii dupã documentele existente în dosarele de revendicare; 

29. ține evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001; 

30. expediazã dispoziţiile cãtre petenţi; 

31. corespondeazã cu petenţii care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001; 

32. întocmeşte informãri, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la 

sesizări şi alte cereri ale cetãţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele 

revendicate în baza Legii nr. 10/2001; 

33. transmite dosarele actualilor deţinãtori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 

10/2001; 

34. atributii legate de verificarea documentatiilor privind  legea 17/2014 -vanzareade 

teren 

35. alte sarcini transmise de cãtre şefii ierarhici superiori în condiţiile legii; 

 

(2)atributii Registrul Agricol – 1 post – consilier superior 

1. transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din 

vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole 

şi animale; 

2. deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri 

sau deţinători de animale; 



 

26 

 

3. operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, 

moştenirii, donaţii ,arendari, concesionari,  schimbări ale categoriilor de folosinţă a 

terenurilor; 

4. înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in 

conformitate cu Legea Fondului Funciar si legea 10/2001(revendicarea unor 

immobile preluate abuziv); 

5. conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform 

Legii 287/2009 - Cod Civil; 

6. întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul 

agricol, 

7. intocmeste si elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse 

agricole ), potrivit evidenţelor pe care le deţin dupa o prealabila verificare in teren ; 

8. intocmeste procesele verbale si vizeaza trimestrial certificatele de producator. 

9. intocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producator pentru anul 

agricol  si afisarea pentru asigurarea publicitatii acestora conform art.7 din HGR 

.nr.661/2001 

10. comunicarea la compartimentul taxe si impozite  a modificarilor survenite la vechile 

proprietati inscrise in Registrul Agricol precum si comunicarea noilor proprietari. 

11. verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol, 

12. întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu regim special) 

privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene 

de Statistică Bacău şi DAJ Bacău în termenele stabilite prin lege; 

13. Întocmirea machetelor privind exploataţiile zootehnice pe specii - raport tehnic 

operativ AGR- 6 a - lunar 

14. conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică, 

15. întocmeşte şi eliberează adeverinţe de şomaj, ajutor social, handicap,succesiune şi 

burse pe loc. 

16. verificări în teren a veridicitătii datelor declarate în registru agricol; 

17. centralizează toate datele înscrise în registrul agricol: 

     - nr.poziţiilor înscrise în Registrul Agricol 

- terenuri aflate in proprietate pe categorii de teren 

- modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii. 

     - suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi. 

     -  pomi fructiferi răzleti pe raza localităţii 

         - suprafaţa plantaţiilor pomicole si numărul pomilor pe  raza localităţii. 

        - evoluţia efectivelor de animale în cursul anului ,aflate în proprietatea 

gospodăriilor /exploataţiilor agricole. 

      -  utilaje,instalaţii pentru agricultură,mijloace de transport cu tractiune animală 

şi mecanică existente la inceputul anului pe raza localităţii 

- aplicarea îngrăsămintelor,amendamentelor şi pesticidelor pe raza 

localităţii. 

- utilizarea îngrăsămintelor chimice la principalele culturi. 

- producţia vegetală obţinută de gospodăriile/exploataţiile agricole pe raza 

localităţii. 

18.   verificarea poziţiilor din registrul agricol şi eliberarea de adeverinţe pentru 

persoanele defuncte, solicitate de ofiterul de stare civila , în vederea întocmirii 
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sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către Camera 

Notarilor Publici si OCPI Bacau. 

19. indeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de 

solicitările conducerii primăriei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la 

alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, 

proiecte; 

20. Înregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind modul 

de acordare a sprijinului financiar pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările 

din agricultură 

21. Întocmeste diferite situaţii privind date şi informaţii referitoare la persoanele fizice 

care deţin terenuri date în arendă,informaţii referitoare la persoanele juridice care 

deţin terenuri , informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri in 

proprietate în comuna Vultureni,în vederea verificării modului de declarare şi 

stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a 

datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informaţii solicitate de 

Curtea de Conturi. 

22. efectuarea  de studiu individual si documentare în domeniul legislaţiei aplicabile, 

perfecţionarea profesională prin urmărirea legislaţiei,participarea la cursuri de 

specialitate şi punerea în practică a cunoştinţelor accumulate. 

(3) Compartimentul Agricol participa la activarea Unităţii locale de sprijin în vederea 

respectării şi aplicării Programului de masuri stabilite în vederea derulării campaniei de 

vaccinare orală a vulpilor de pe teritoriul comunei. 

 

 Art.27. Compartiment Deservire si Gospodarire comunală –3posturi 

  

A. Atributii Ingrijitor : 

1. sa mature zilnic holul si celelalte incaperi ale imobilului; 

2. sa spele cel puţin o data pe săptămână holul si celelalte incaperi ale imobilului, sa 

mature sau/si sa spele holul, ori de cate ori este nevoie pentru a îndepărta urmele 

de noroiul depus ca urmare a intemperiilor, sa şteargă praful si pânzele de 

păianjen din hol si celelelalte incaperi ori de cate ori este nevoie, in vederea 

menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului; 

3. sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie, in vederea menţinerii 

aspectului de curăţenie a imobilului; 

4. sa menţină curăţenia la: magazie 

5. sa anunţe de îndată orice neregula constatată cu privire la starea pereţilor interiori 

sau exteriori (infiltraţii de apa de la inundaţii, conducte sparte, fisurări, degradări 

datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.) 

6. sa asigure curăţenia din zona spaţiului verde aferent imobilului (sa tundă iarba, să 

ude spaţiul verde, sa strângă ori de cate este nevoie hârtiile, crengile, frunzele, 

etc. de pe spaţiul verde); 

7. sa duca la îndeplinire si sa respecte deciziile instituţiilor locale cu privire la 

curăţenia trotuarului aferent imobilului (ex.: spălarea trotuarului, înlăturarea 

zăpezii, etc.) 

8. sa menţină curăţenia din subsolul imobilului; 
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9. sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea menţinerii curăţeniei si pentru a 

constata daca au intervenit defecţiuni la reţeaua de alimentare cu apa rece 

potabila, energie termica,canalizare (ex.: scurgeri, inundaţii, etc.) sau pătrunderi 

forţate in subsol; 

10. sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, întreţinerii 

spaţiului verde, colectarea şi debarasarea gunoiului menajer (tomberoane), având 

obligaţia sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţii; 

11. să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de 

serviciu ce se stabilesc cu persoane din Primarie sau vizitatori; 

12. sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii unitatii pentru 

îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; 

13. sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si 

echipamentelor pe  care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau 

pierderea lor; 

14. sa fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine 

civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 

15. sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si 

masurile  de aplicare a acestora; 

16. sa aducă la cunoştinţa de îndată conducerii unitatii accidentele de munca suferite 

de propria persoana sau de alţi angajaţi; 

17. sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si 

sănătăţii in 

18. munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe 

impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor 

profesionale; 

19. sa informeze de îndată conducerea unitatii despre orice deficienta constatata sau     

eveniment petrecut in timpul programului de lucru; 

  

B.  Atributii muncitor calificat : 

1. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program (8.00 – 16.00), 

odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit; 

2. participa la pregatirea programului si la instructajele privind securitatea si 

sanatatea in munca si PSI; 

3. nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea 

primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din 

unitate (ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la 

care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt 

exonerate de orice răspundere; 

4. se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu 

existe situaţii de oboseală, consum de alcool , etc .); 

5. la locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol 

de accidente atât propria persoană cât şi colegii de servici; 

6. va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii; 

7. realizeaza actiuni de gospodarire comunala si infrumusetare a localitatii; 
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8. executa lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor, curtilor si imprejmuirilor, a 

spatiilor verzi aflate in administrarea consiliului local; 

9. executa lucrari la reteaua de apa si canalizare; 

10. intretine prin udare si taiere gazonul terenului de fotbal; 

11. executa lucari de intretinere a drumurilor comunale si satesti si lucrari de 

intretinere santuri adiacente drumurilor comunale prin decolmatarea acestora si 

ridicarea pietrei de pe marginea drumului pe mijlocul acestuia pentru refacerea 

acostamentului; 

12. realizeaza lucrari specifice perioadei de iarna (deszapezit), administrat material 

antiderapant (nisip, sare) la pante; 

13. realizeaza lucrari de toaletare a arborilor de pe marginea drumurilor comunale si 

satesti; 

14. efectueaza curatirea cursurilor de apa si torentilor din sate; 

15. intretine statiile de asteptare a mijloacelor de transport in comun; 

16. participa cu ocazia unor evenimente la amenajarea si ordinea interioara din 

incinta Caminului Cultural; 

17. îndeplineste si alte sarcini stabilite de primarul si viceprimarul comunei 

 

 C. Atributii sofer TRANSPORT SCOLAR 

(1)Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar este nevoie de avizul conform al 

inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct. Avizul se obţine în 

urma întocmirii a unui memoriu justificativ în acest sens. 

 (2) Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar 

dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, 

sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont 

propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, 

asigurare pentru persoanele transportate, etc.). 

(3) Cheltuielile implicate de îndeplinirea acestor conditii cad în sarcina unitatii 

administrativ-teritoriale şi trebuiesc prevăzute ca atare în bugetul unităţii . 

(4) atributii: 

a. respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe 

drumurile publice; 

b. înainte de a pleca în cursă are obligatia să verifice starea tehnică a 

autovehiculului pe care îl conduce; 

c. efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului; 

d. nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/nereguli ale 

autovehiculului şi îşi anunţă imediat coordonatorul de transport pentru a 

se remedia defecţiunile; 

e. preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua 

precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), 

diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil; 

f. nu circulă fără ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a numărului 

de kilometrii parcurşi să fie în funcţiune; 

g. mentine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire; 

h. face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului 

(anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de 
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climatizare şi încălzire a microbuzului, etc); 

i. parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, 

respectând regulile de parcare; 

j. păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenţei de 

transport, precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare şi le 

prezintă la cerere, organelor de control; 

k. se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale 

şi legislative în domeniul transporturilor; 

l. execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii 

ierarhici, respectând disciplina muncii; 

m. se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de 

serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control; 

n. va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto; 

o. respectă regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 

p. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere; 

q. comunică imediat coordonatorului de transport – telefonic sau prin orice 

alt mijloc orice eveniment de circulaţie în care este implicat. 
 

Art.28. Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Protecție 

Civilă – 1 post - are urmatoarele atributii : 

1. identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 

tehnologice de pe teritoriul comunei; 

2. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor 

referitoare la situaţiile de urgenţă; 

3. planifică si conduce activitătile de intocmire, aprobare, actualizare, păstrare si de 

aplicare a documentelor operative (planul de protectie civilă, planul de evacuare, 

planul de apărare impotriva dezastrelor); 

4. informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care 

este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de 

protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul 

situaţiei de urgenţă; 

5. organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie 

optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme 

specializate cu atribuţii în domeniu; 

6. înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă; 

7. organizarea pregătirii pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a 

valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor 

dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

8. luarea măsurilor pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a 

populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict armat; 

9. organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de 

vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi 

pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate; 

10. întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de 

specialitate; 

11. propunerea fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 
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12. participarea la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia 

civilă; 

13. coordonarea activităţilor serviciilor de urgenţă voluntare; 

14. întocmirea planurilor de cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă şi organismele nonguvernamentale; 

15. realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi 

alarmare în situaţii de urgenţă; 

16. organizarea unor acţiuni pentru pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenţă; 

17. acordarea asistenţei tehnice şi sprijinului pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

18. exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local la 

operatorii economici subordonaţi; 

19. coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă; 

20. stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării 

cu energie şi apă a populaţiei evacuate; 

21. asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate; 

22. gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi 

materialelor de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate; 

 

 Art.29. Compartiment Cultură(biblioteca) și Arhiva - 1 post 

(1)Atributii Bibliotecar 

1. evidenţa documentelor de bibliotecă 

2.  catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor achiziţionate şi organizarea 

cataloagelor de bibliotecă 

3.  organizarea documentelor de bibliotecă si prezervarea si conservarea acestora 

4.  asigurarea circulaţiei documentelor de bibliotecă în scopul diseminării 

informaţiei 

5.  gestionarea materială a documentelor de bibliotecă 

6.  informatizarea activitatilor şi serviciilor de bibliotecă 

7.  promovarea imaginii bibliotecii şi a comunităţii deservite, ca şi componentă 

culturală şi/sau ştiinţifică a acesteia 

(2)Atribuții arhivare 

1. asigură evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, 

precum şi a celor ieşite; 

2. asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din 

depozitele de arhivă; 

3. urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică 

modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naţionale, 

modificată, de către compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de 

remediere a disfuncţionalităţilor constatate conducătorului compartimentului 

respectiv; 

4. verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, 

întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozite; 

5. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării cópiilor şi certificatelor 

solicitate de către cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu 

legile în vigoare; 
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6. pune la dispoziţie pe bază de semnatură şi ţine evidenţa documentelor 

împrumutate compartimentelor creatoare, iar la restituire verifică integritatea 

documentelor împrumutate şi asigură reintegrarea acestora în fond; 

7. organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform 

prevederilor legale incidente, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de 

arhivă, propune măsuri de dotare corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace 

P.S.I. a depozitelor, propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor 

corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei; 

8. asigură legatura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale ; 

9. pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Arhivelor Naţionale Bacau toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control; 

10. pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora în vederea 

predării lor la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale ; 

11. asigură selecţionarea documentelor conform prevederilor Legii nr. 16/1996, 

modificată şi a nomenclatorului arhivistic intern; 

12. asigură predarea la topit a documentelor cu termen de păstrare expirat şi, 

respectiv, la Direcţia Judeţeana a Arhivelor Naţionale Bacău, documentele cu 

termen de păstrare expirat în instituţie; 

13. asigură evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea şi distrugerea, în condiţiile legii, a documentelor 

clasificate; 

14. avansează propuneri pentru clasificarea ca secret de serviciu pentru documentele 

instituţiei. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

 Art. 30 Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Art. 31 Nerespectarea Regulamentului de organizare si functionare atrage dupa 

sine raspunderea administrativa sau civila. 

 Art. 32 Normele si regulile stabilite prin regulament se aplica tuturor 

salariatilor din Aparatul propriu de specialitate al primarului,  indiferent de durata 

contractului de munca sau a raporturilor de serviciu si functiile pe care le detin. 

Prevederile prezentului regulament se aplica si personalului detasat, care are calitatea 

de functionar public sau personal contractual. 

 Art. 33 Drepturile si îndatoririle salariatilor în cadrul raporturilor de munca sau 

de serviciu, sunt prevazute în atributiile din Fisa postului, în OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, în Codul Muncii, în contractul colectiv de munca si 

regulament. 

 Art. 34 In exercitarea functiei publice pe care o detin, functionarii publici vor 

respecta principiile si conditiile reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu privire la îndatoriri, incompabilitate, disciplina, competenta, formare 

profesionala etc. 

 Art.35 Personalului contractual i se aplica prevederile Legii nr. 53/2003-Codul 
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Muncii și prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Art..36 Prevederile prezentului regulament se considera modificate de drept 

în momentul aparitiei de dispozitii legale contrarii. 

 Art. 37 Conducerea primariei va aduce la cunostinta tuturor salariatilor 

prezentul regulament, în cadrul unei sedinte de lucru, care îsi produce efectele fata de 

salariati din momentul luarii la cunostinta, sub semnatura. 

 Art.38 In cazul noilor angajati, în Contractul individual de munca sau în 

dispozitia de numire se va menţiona luarea la cunoștiinţă de către aceștia a 

prevederilor prezentului regulament de organizare și functionare. 

 Art. 39 Regulamentul se afișează la sediul Primariei și se publica pe pagina web 

a instituţiei. 
 

Initiator,  

Primar, 

Boghian Dragos  

 

 

                                                  

 

 

 

       Contrasemneaza, 

                                                    secretar general, 

                                                 Pavel Laura 


