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CAPITOLUL  I 
 

 

 DISPOZIŢII  GENERALE –  

BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

ART. 1 Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al primarului 

Comunei Crizbav a fost elaborat în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial și a altor acte normative în vigoare, în temeiul 

cărora își desfășoară activitatea. 

 

ART. 2 Aparatulul de specialitate al primarului, este organizat şi funcţionează în conformitate 

cu prevederile următoarelor acte normative:  

➢  Constituția României; 

➢  OUG nr. 57/2019–privind  Codul administrativ; 

➢  Legea nr.161/2003– privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei – Secţiunea a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii 

publici cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;  

➢ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Hotărârile Consiliului Local al comunei Crizbav 

 

ART.3 Comuna Crizbav este Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică. 

Comuna posedă un patrimoniu și are inițiativa în ceea ce privește administrarea intereselor publice 

locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ – teritoriale stabilite. 

ART.4 Administrația publică a Comunei Crizbav se întemeiază pe principiile autonomiei 

locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, 

legalității şi consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit. 

ART. 5 Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

comunei sunt: Consiliul local al Comunei Crizbav ca autoritate deliberativă și Primarul Comunei 

Crizbav ca autoritate executivă, organe alese conform legii. 

ART. 6 Consiliul local și primarul, funcționează ca autorități administrative autonome și 

rezolvă treburile publice din Comună, în condițiile prevăzute de lege. 

ART. 7 Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din 

primar, viceprimar, secretar și aparatul propriu de specialitate al primarului. Primăria aduce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, gestionând problemele curente ale 

colectivității în care funcționează. 

ART. 8 Consiliul Local al Comunei Crizbav la propunerea primarului, aprobă organigrama, 

numărul de personal al aparatului propriu, al serviciilor publice subordonate Consiliului Local 

precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, prin care se stabilesc competențele 

și atribuțiile personalului, în condițiile prevăzute de lege. 

ART. 9 Regulamentul intern, prin care se stabilesc competențele și atribuțiile personalului pe 

diverse nivele ierarhice de conducere și subordonare, se aprobă de Consiliul Local Crizbav. 

ART. 10 Prevederile Regulamentului Intern, reprezintă un ansamblu de norme interne de 

organizare și funcționare a institutiei Primarului, de care trebuie să țină seama fiecare salariat conform 

cu atribuțiile încredințate pentru rezolvarea treburilor publice în interesul colectivității locale. 
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ART. 11 Prevederile prezentului Regulament, nu reduc libertatea de acțiune a salariaților 

încadrați pe diverse trepte de conducere și execuție, dacă această execuție este îndreptată spre 

realizarea la timp și de calitate a prerogativelor de putere publică locală. 

         ART.   12  Primarul, viceprimarul, secretarul  împreună  cu  personalul  primăriei,  constituie  

Primăria Comunei Crizbav , instituţie publică, ca autoritate executivă, cu activitate  permanentă. 

        ART. 13 Primăria aduce la îndeplinire efectivă sarcinile rezultate din Hotărârile Consiliului  

Local, ca autoritate deliberativă, și îşi exercită autonomia locală administrativă numai în cadrul  legii, 

respectiv soluţionează problemele curente în limitele competenţei materiale şi teritoriale ale  

colectivităţii oraşului. 

ART. 14 Denumirea instituţiei: Primăria Comunei Crizbav, Judeţul Brașov 

ART. 15 Sediul: Comuna Crizbav Jud. Brașov Str. Principală, nr. 141, judeţul  Brașov 

 

I. PRIMARUL  Comunei Crizbav 

 

ART. 16 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 

Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 

caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor 

consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

(2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), 

primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu 

funcţionari publici şi personal contractual. 

(4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local. 

(5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere 

asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond 

sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al 

primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul - verbal al şedinţei. 

(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă 

unitatea administrativ - teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române şi străine, precum şi în justiţie. 

ART . 17 Primarul poate  delega, prin dispoziție,atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte 

acte normative viceprimarului, respectiv secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ –

teritoriale conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate 

precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele 

ce le revin în domeniile respective.  

ART. 18 Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuții: 

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.  

 

În temeiul alin. (1) lit. a), 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.  

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), 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 
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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.  

 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), 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 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.  

 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 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); 

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), 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.  

 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. 

 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. 
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 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. 

 

Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului 

 În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din 

actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 

măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca 

reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales. 

 În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ - teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot 

fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

ART. 19 Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii conform legilor în vigoare. 
 

ART. 20 Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului 

 Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al 

acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 

delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

 Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, 

la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin 

hotărâre a consiliului local. 

 În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul 

majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi 

viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 

 Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin 

vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic 

motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din 

funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local. 

 La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a 

viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, 

respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune. 

 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia 

de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de 

viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care 

mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea 

duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

 

 

 

II.   SECRETARUL GENERAL  al Comunei Crizbav 

ART. 21  Fiecare unitate administrativ - teritorială şi subdiviziune administrativ - teritorială 

a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu 

studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului 

legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării 
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aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii 

şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora. 

ART. 22 Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau ştiinţe 

politice ocupă funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale 

constituie vechime în specialitatea studiilor. 

ART. 23 Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale nu poate fi soţ, 

soţie sau rudă până la gradul al II - lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau 

vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

ART. 24 Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale nu poate fi 

membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

ART. 25 Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi 

regimul disciplinar ale secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale se fac în 

conformitate cu prevederile părţii a VI - a, titlul II. 

ART. 26 Prin excepţie de la prevederile alin. (5) pentru secretarii generali ai 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale numiţi în condiţiile art. 147 alin. (5) şi art. 186 

alin. (5), suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale 

acestora se fac de către prefect cu respectarea prevederilor părţii a VI - a, titlul II. 

 

 Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale 

         ART.27 Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale îndeplineşte, în 

condiţiile legii, următoarele atribuţii:  

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv 

ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, 

după caz; 

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 

respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 

primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului 

judeţean; 

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 

actelor prevăzute la lit. a); 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea 

lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului - verbal al şedinţelor 

consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv 

ale consiliului judeţean; 

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi 

comisiilor de specialitate ale acestuia; 

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care 

face parte unitatea administrativ - teritorială în cadrul căreia funcţionează; 

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în 

proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni; 

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, 

respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, 

înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea 

fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; 
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m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 

acestora; 

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 

228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu 

privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ - 

teritoriale; 

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de 

primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.  

 Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) 

sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - 

teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 

 Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ - 

teritoriale a comuneicomunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei 

notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie 

teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:  

a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a 

survenit în localitatea de domiciliu; 

b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi 

administrativ - teritoriale; 

c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se 

află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării 

înregistrării sistematice.  

 Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:  

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; 

b) data decesului, în format zi, lună, an; 

c) data naşterii, în format zi, lună, an; 

d) ultimul domiciliu al defunctului; 

e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după 

caz, în registrul agricol; 

f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face 

citarea.  

b)  Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care 

exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la 

propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 

 Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, 

al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ - teritoriale a 

comuneisau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5). 

 Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi 

contravenţională a persoanei responsabile. 

 Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează birouri ale 

notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:  

a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de 

către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a 

beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale; 

b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub 

semnătură privată.  

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2087388
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CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA ŞI RELAŢIILE FUNCŢIONALE ALE PRIMĂRIEI 

 

1.   STRUCTURA PRIMĂRIEI CRIZBAV 

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare 

a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. În 

exercitarea atribuţiilor stabilite prin legi specifice, Primarul emite dispoziţii. Aceastea devin 

executorii după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau comunicate persoanelor interesate. Primarul 

reprezintă Comuna în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi 

străinătate, precum şi în justiţie. Primarul este ordonatorul principal de credite. 

 ART .28  Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului, cu excepţia viceprimarului şi 

secretarului, se face de către Primarul Comunei, în condiţiile legii. 

 Aparatul propriu este subordonat primarului, viceprimarului, respectiv secretarului Comunei. 

ART. 29 Personalul din cadrul compartimentelor funcţionale răspunde în faţa primarului, 

viceprimarului și secretarului, pentru îndeplinirea atribuţiilor generale care se regăsesc în  prezentul 

regulament şi a celor specifice cuprinse în fişa postului.  

ART. 30 Atât funcţionarii publici ai primăriei cât şi personalul contractual, sunt în serviciul 

colectivităţii locale. Ei se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Legii nr 188/1999 

privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legii nr. 

53/2001, actualizată - Codului Muncii, precum și altor legii specifice. 

ART. 31 Pentru realizarea obiectivelor specifice administrației publice locale, Primăria 

Comunei Crizbav dispune de un colectiv de funcționari publici și personal contractual, organizat pe 

compartimente de specialitate, așa cum se prezintă în organigrama aprobată de Consiliul Local, 

conform anexei la prezentul Regulament. 

ART. 32 Structura organizatorică, este de tip pyramidal, cu subordonare pe trepte ierarhice 

pe verticală și funcționale pe orizontală, fiind structurată pe nivele, respectiv: Viceprimar, Secretar, 

și compartimente funcționale. 

ART.  33 Aparatul propriu al Primăriei Crizbav se compune din următoarele  structuri 

funcţionale: 

 

a) COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI : 

 

1. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE; 

2. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE; 

3. COMPARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE 

4. COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ; 

5. CONSILIER PRIMAR; 

6. COMPARTIMENT POLIȚIE LOCALĂ 

7. ADMINISTRATOR PUBLIC 

8. SECRETAR GENERAL 

9. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ.  

 

 

b)  COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI: 

          

1. COMPARTIMENT CADASTRU ȘI AGRICULTURĂ; 

2. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ; 

3. COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL; 

 

  ART.  34 OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL  

PRIMĂRIEI  
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Conducerea primăriei, constituie structura funcţională a aparatului de specialitate, care are 

obligaţia de a organiza și coordona activitatea funcţionarilor publici și salariaţilor din subordine, de 

a întări ordinea și disciplina. În acest sens au următoarele sarcini: 

a) Stabilirea atribuţiilor și răspunderilor pentru fiecare funcţionar public și salariat, din cadrul 

compartimentelor, în raport cu pregătirea profesională, experienţa dobândită si rezultatele obţinute 

în activitatea profesională; 

b) Sprijinirea propunerilor și iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice, precum și a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor; 

c) Crearea cadrului necesar pentru cunoaşterea de către toţi angajaţii a legislaţiei în vigoare, cu 

deosebire a celei care vizează direct activităţile specifice instituţiei; 

d) Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea și 

păstrarea documentelor clasificate; 

e) Urmărirea respectării circuitului normal al informaţiilor și perfecţionării sistemului informaţional 

al instituţiei; 

f) Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă, a 

normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii (la locurile de muncă 

unde acestea se impun) și a normelor igienico-sanitare; 

g) Exercitarea îndrumării, coordonării și controlului permanent al activităţii personalului din cadrul 

compartimentelor, în scopul realizării integrale şi la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin 

conform Regulamentului de organizare și funcţionare, a legislaţiei în vigoare, a hotărârilor Consiliul 

Local, a notelor de serviciu şi a dispoziţiilor emise de către primar, precum şi din programele de 

activitate; 

h) Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a angajaţilor care aduc un aport deosebit 

la bunul mers al activităţii ce o desfăsoară; 

i) Sancţionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovăţie obligaţiile de 

serviciu ce le revin, sau normele de comportare în instituţie; 

j) In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de şanse 

şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din 

subordine; 

k) Să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru 

personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări 

din funcţii; 

 l) Asigură instruirea în ceea ce privește normele de protecția muncii, prevenirea și stingerea 

incendiilor și veghează la respectarea acestor norme; 

m) Au inițiativă și iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate 

ale compartimentelor pe care le conduc; 

n) Îndrumă, urmăresc și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea 

fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în 

raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată; 

o) Repartizează corespondența, răspund de soluționarea problemelor curente, semnează lucrările 

compartimentului; 

p) Asigură și răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, 

sesizărilor și scrisorilor populației; 

r) Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul compartimentului, 

colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primariei, răspunzând cu 

promptitudine la solicitările acestora; 

s) Asigură respectarea prevederilor din prezentul Regulament; 

 

2. RELAȚIILE  FUNCȚIONALE ALE PRIMĂRIEI 

Funcţionarii publici precum şi salariaţii cu contract individual de muncă, angajaţi pe perioadă 

nedeterminată, sau pe perioadă determinată, colaborează prin  şefii de compartimente sub  

coordonarea  primarului, viceprimarului  şi  secretarului, în  vederea  îndeplinirii  la  timp  şi  la  un  

nivel corespunzãtor a sarcinilor ce le revin. 
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     ART. 35 Toată corespondenţa adresată primăriei sau Consiliului Local Crizbav, prin poştă, 

curieri sau direct de la cetăţeni, se înregistrază obligatoriu la Registratură.  

Fac excepţie de la alineatul precedent, documentele de stare civilă. 

    ART. 36 (1) Registrul general de intrare – ieşire se păstrează şi se conduce de către persoana 

desemnată prin dispoziție de primar. Corespondenţa sosită ulterior, în completarea actelor 

înregistrate iniţial, precum şi revenirile, se conexează la primul act şi primeşte acelaşi număr de 

înregistrare. 

(2) Registrul de intrare - ieşire pentru actele de stare civilă, se păstrează şi se conduce de către 

funcţionarii angajaţi la compartimentele S.P.C.L.E.P.  

ART. 37  (1) Toate documentele înregistrate în registrul general de intrare - ieşire se prezintă 

în aceaşi zi la conducerea instituţiei pentru analiză, distribuire şi stabilirea termenului de soluţionare.  

(2) În următoarea zi, după efectuarea operaţiunilor respective, documentele vor fi preluate din nou 

de către persoana desemnată şi difuzate la compartimentele indicate de către conducere, prin registul 

de evidenţă a corespondenţei, iar pentru ridicarea acesteia, funcţionarul va semna ca dovadă a 

ridicării corespondenţei ce îi este repartizată. 

ART. 38 Funcţionarii publici şi salariaţii cu contract individual de muncă, angajaţi pe 

perioadă nedeterminată, sau pe perioadă determinată, răspund direct de evidenţa, păstrarea şi 

soluţionarea în termenul legal al actelor repartizate. De asemenea, răspund personal de veridicitatea 

şi exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmesc.  

 ART.39  (1) Corespondenţa ce urmează să fie expediată prin poştă, se prezintă zilnic până la 

ora 11,00 la Registratură, care întocmeşte documentele necesare și o expediază. 

(2) Exemplarul al II - lea din corespondenţă, împreună cu documentele de bază, rămân la 

compartimentul care a soluţionat-o şi se îndosariază în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic 

aprobat. 

ART. 40 Salariatul de la Registratură, are obligaţia de a urmări descărcarea documentelor iar 

în cazul în care se descoperă întârzieri în efectuarea acestei operaţiuni, să sesizeze primarul Comunei 

Crizbav.  

 ART. 41 Referatele şi alte documente ce urmeză să fie supuse dezbaterii în plenul Consiliului 

Local, semnate de către persoanele competente şi aprobate de către primar, vor fi depuse la 

compartimentul aparatului propriu al Consiliului Local, cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea şedinţei 

respective, în vederea predării lor la comisiile de specialitate pentru avizare. 

ART.42 Actele emise de Primăria Comunei, vor fi vizate, pentru legalitate, de către secretarul  

comunei, semnate de Primar şi întocmite de către personalul de execuţie. 

ART.43 Funcţionarii publici şi salariaţii cu contract individual de muncă, angajaţi pe perioadă 

nedeterminată, sau pe perioadă determinată, pot elibera copii de pe înscrisuri şi documente aflate în 

arhiva Primăriei, de pe alte documente primare existente şi la care au acces prin fişa postului doar 

cu aprobarea conducătorului instituţiei sau a înlocuitorului acestuia, în speţă primarul Comunei. 

ART. 44 Copiile xerox, sau altfel de copii, vor fi semnate pentru conformitate cu originalul, 

de către Secretarul Comunei sau de către înlocuitorul acestuia, precum și de către alți salariați, 

conform prevederilor legale expres prevăzute. 

          ART. 45  Eliberarea de documente, de copii de pe acestea, semnarea actelor, cu încălcarea 

dispoziţiei date, va atrage după sine repercursiuni disciplinare sau de altă natură. 

ART .46 Corespondenţa obişnuită va fi  semnată de primar ori viceprimar și contrasemnatã  

de secretar. 

ART.47 (1)Săptămânal, în ziua de luni de la orele 8.00, se ţin şedinţe de lucru cu salariații, în  

cadrul cărora se analizează îndeplinirea sarcinilor şi se dezbat problemele prioritare de realizat din  

partea acestora. 

            (2)  Primarul va putea să dispună funcţionarilor şi personalului contractual din cadrul 

aparatului său să întocmească rapoarte de activitate zilnice prin care să prezinte activitatea 

desfăşurată de aceştia, în baza acestor rapoarte realizându-se/completându-se fişele de post. 

  

ART.48 Funcţionarii publici de execuţie: Persoana de la compartimentul resurse umane,  

împreună cu primarul, viceprimarul şi secretarul, întocmesc fişa postului cu  atribuţiile  de  serviciu  

pentru  fiecare  salariat  în  parte. Salariatul  care  pleacă  definitiv  din  instituţie, este obligat să  
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predea prin proces-verbal actele, documentele, dosarele, inventarul personal persoanei care îi  

succede, iar în lipsa acesteia, persoanei de la compartimentul resurse umane. Procesul-verbal de  

predare-primire va sta la baza întocmirii formelor de lichidare. 

ART.49 În exercitarea atributiilor ce revin institutiei primarului, se creează multiple relații 

funcționale între primărie, ca autoritate executivă și populație, agenți economici și diverse instituții 

interne și externe, în domeniul economic, financiar, tehnic, administrativ, învățământ, sănătate, 

cultură, protecție socială și altele. În același timp, se stabilesc și relații interne între compartimentele 

din structura organizatorică a primăriei. Relațiile funcționale ale primăriei pot fi: 

a) relații ierarhice, care se stabilesc conform organigramei și statului de funcții aprobate de către 

Consiliul Local prin Hotărâre; 

b) relații de directivare, care sunt relații pe verticală într-un singur sens de sus în jos și se referă la 

respectarea unor obiective, strategii, directive de serviciu, restricții și diverse reglementări; 

c) relații funcționale, care sunt predominant pe orizontală și se referă la circuitul informațiilor între 

compartimente; 

d) relații de cooperare, care se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei 

Comunei Crizbav și compartimentele similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau 

locale. Aceste relații de cooperare exterioare, se stabilesc numai în limitele atribuțiilor 

compartimentului acordate prin dispoziția primarului sau Hotărare a Consiliului Local Crizbav 

e) relații de reprezentare, care  se stabilesc în limitele legislației în vigoare și a mandatului acordat de 

primarul Comunei (prin dispoziție) secretarului, viceprimarului sau personalului compartimentelor 

din structura organizatorică a Primăriei în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau 

locale, organisme, ONG-urilor din țară sau străinătate. 

ART. 50 Circuitul documentelor în interiorul instituției, precum și în afara acesteia, va 

respecta, în mod obligatoriu și următoarele cerințe: 

a) Documentele transmise eșaloanelor superioare din țară și instituțiilor sau persoanelor din 

străinătate, vor fi semnate de secretar și de primar sau de înlocuitorul său de drept;  

b) Documentele catre diverse instituții, agenți economici și persoane fizice, vor fi semnate de 

persoana care întocmeşte documentul, secretar și de primar sau de înlocuitorul său de drept; 

c) Dispozițiile emise de primar vor fi semnate de acesta, în baza documentațiilor prezentate de emitent 

și avizate de secretarul unității administrativ teritoriale, cu privire la legalitatea acestora. 

d) Toate documentele adresate Consiliului Local, vor purta viza primarului si a secretarului Comunei. 

ART. 51 Modificarea și reactualizarea organigramei aparatului propriu, se va face cu  

aprobarea Consiliului Local, la propunerea și motivarea scrisă a primarului, ori de câte ori se 

consideră necesară o astfel de modificare. 

ART. 52 Legătura dintre diferitele compartimente ale primăriei, se face prin responsabilii 

acestora, iar legătura cu alte instituții sau cu conducerea ministerelor și a altor organe ale 

administrației de stat, prin reprezentanții legali ai primăriei. 

ART. 53 Compartimentele de specialitate, prezintă la cererea șefului ierarhic superior, ori de 

câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc. 

ART. 54 Compartimentele de specialitate, vor colabora permanent în vederea îndeplinirii la 

timp și în mod corespunzător a sarcinilor ce le revin. 

 

 

 

CAPITOLUL  III 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE 

  

1. ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR 

 

ART. 55  În scopul îndeplinirii competenţei conferite de lege, compartimentele funcţionale vor 

respecta următoarele îndatoriri comune : 

        1. Îndatorirea de a respecta Constituţia și legile ţării; 

        2. Îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea 

atribuţiilor; 
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        3. Îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 

        4. Îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine 

şi conştiinciozitate; 

        5. Obligaţia de a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 

religios sau de alta natură, în exercitarea atribuţiilor; 

        6.  Organizează şi rezolvă lucrările specifice pe domeniile de activitate de care răspund. 

        7. Rezolvarea și comunicarea răspunsului la cereri, reclamaţii, sesizări şi propuneri ale  

cetăţenilor, respectiv ale persoanelor juridice, în  termenul legal de 30 de zile. 

        8. Întocmirea de rapoarte, informări, studii, analize şi alte materiale, ce intră în sfera de  atribuţii 

a fiecărui compartiment funcţional şi transmiterea lor prin secretarul primăriei, comisiilor  de 

specialitate spre avizare respectiv pentru aprobare către Consiliul local. 

         9. Întocmirea de avize şi rapoarte de specialitate, la solicitare. 

        10. Întocmirea de referate şi dispoziţii din domeniul lor de activitate. 

        11. Obligația de a se ocupa de buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor care aparţin  

domeniului public şi privat al Comunei. 

        12. Obligația de a ține legãtura și a colabora cu alte autoritãţi publice locale sau judeţene, 

instituţii şi agenţi economici, organizaţii, fundaţii cu specific similar activitãţii lor. 

        13. Obligația de a elibera adeverinţe, copii, la cerere şi în condiţii de legalitate, de pe acte sau  

înscrisuri aflate în păstrarea lor. 

        14. În baza împuternicirii primite, reprezintă Primăria în relaţiile cu alte autoritãţi, instituţii, 

agenţi economici, organizaţii, fundaţii sau chiar în faţa instanţelor de judecată. 

        15. Pun la dispoziţia consilierilor documentele necesare activităţii de consilieri şi furnizează  

date, informări, documente. 

        16. Întocmesc lucrările pregătitoare privind desfăşurarea alegerilor, a  referendumurilor și a  

adunărilor publice. 

        17. Asigură exploatarea corespunzătoare și sprijină dezvoltarea sistemului informaţional. 

        18. Asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

        19. Veghează la respectarea măsurilor şi normelor privind protecţia mediului, respectiv  

protecţiei muncii-sănătatea și securitatea în muncă. 

       20. Se ocupă de întocmirea şi predarea anuală la arhivă a dosarelor, registrelor şi celorlalte  

materiale, conform nomenclaturii dosarelor. 

       21. Asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor colegului de compartiment, în situaţii deosebite. 

       22. Întocmirea dosarului profesional şi aplicarea actelor normative ce ţin de compartimentul în 

care îşi desfăşoară activitatea. 

       23. Personalul aparatului propriu al Primăriei, cu unele excepţii stabilite conform legii, are  statut 

de funcţionar public, şi este obligat să respecte îndatoririle de funcţionar public, prevăzute  de lege. 

       24. Furnizarea datelor mass-media, altor organe sau persoane fizice și juridice, se face numai  

cu acordul conducerii Primăriei. 

      26. Personalul aparatului propriu al Primăriei Comunei Crizbav răspunde după caz, material, 

civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în executarea atribuţiilor ce le  revin. 

      27. Conducerea Primăriei Comunei Crizbav va putea stabili pentru personalul din  subordine şi 

alte sarcini, care se completează cu atribuţiile prevăzute de actele normative apărute  după aprobarea 

prezentului Regulament. 

 

ART. 56   Programul de lucru:  

(1) Programul de lucru al salariaților care îşi desfășoară activitatea în cadrul instituţiei este de 40 de 

ore pe săptămână astfel: 

- Zilnic de la 7,30-15,30. 

(2) Acest program poate fi adaptat în funcție de necesități, sub aspectul relațiilor cu publicul. 

(3) Repausul pentru servirea mesei este de 15 minute și se include în programul de lucru între orele 

11-13. 

(4) Timpul de repaus săptămânal este sâmbăta și duminica. 

 

2.ATRIBUȚII SPECIFICE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE :  
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      A . STRUCTURI  SUBORDONATE  PRIMARULUI : 

 

 

ART . 57   COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE:  

 

           Atribuții contabile : 

- Organizează şi conduce activitatea de control financiar preventiv;  

- Asigură legătura cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei pentru rezolvarea 

unor lucrări de interes comun pentru activitatea Primăriei, Consiliului Local și cetățenilor Comunei;  

-  Asigură cunoaşterea, punerea în aplicare și respectarea prevederilor legilor, altor acte normative, 

actele administrative emise adoptate de Primarul comunei și Consiliul Local;  

-  Urmăreşte ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin actele de control şi ia măsuri pentru 

înlăturarea deficienţelor;  

-  Organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a proiectului bugetului local, pentru 

activităţile autofinanţate şi din fonduri speciale, precum şi a contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar şi le prezintă spre analiză şi aprobare Consiliului Local;  

-   Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite virările de credite bugetare;  

-  Urmăreşte deschiderea la timp a creditelor bugetare şi încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor 

aprobate prin bugetul local; analizează şi face propunerile ce se impun în acest sens ordonatorului 

principal de credite;  

-  Controlează şi îndrumă ordonatorii terţiari de credite cu privire la cheltuielile finanţate din bugetul 

local;  

-  Corelează propunerile pentru bugetul anului următor cu indicatorii fizici care stau la baza 

fundamentării bugetului şi propunerile făcute de executiv pentru autorităţi publice, gospodărire 

locală, servicii, dezvoltare publică şi locuinţe, asistenţă socială, investiţii, ordonatori terţiari;  

-   Asigură exactitatea defalcării cheltuielilor pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate ale 

clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul administraţiei locale, cât si pentru bugetele ordonatorilor 

terţiari de credite;  

-  Răspunde de păstrarea integritaţii patrimoniului public şi privat;  

-  Participă la dezvoltarea relaţiilor instituţiei cu alte institutii publice, O.N.G.-uri, alte organizaţii ale 

societăţii civile din ţară şi străinătate, precum şi la obţinerea surselor de finanţare puse la dispoziţie 

de Uniunea Europeană sau de alte instituţii financiare internaţionale prin programele de preaderare;  

-  Angajează Primaria împreună cu ordonatorul principal de credite în relaţii contractuale;  

-  Asigură întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri promovate în Consiliul 

Local cu respectarea prevederilor legale;  

-  Organizează şi îndrumă operaţiunea de inventariere a patrimoniului şi prezintă Consiliului Local 

rapoarte privind desfăşurarea acestei acţiuni;  

-  Organizează şi urmăreşte conducerea la zi, cronologic şi sistematic a evidenţei contabile;  

-  Îndrumă şi urmăreşte verificarea lunară inopinată a caseriilor şi periodic a celorlalte gestiuni, 

prezentând ordonatorului de credite constatările făcute;  

-  Verifică şi semnează documentele prin care se realizează încasări şi plăţi;  

-  Asigură corespondenţa cu CA.S.S. Brasov, A.J.P.I.S.; 

-  Întocmeşte dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă şi salarii pentru primărie 

şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică; 

-  Asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, 

contribuţiile la Fondul pentru somaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate; 

-  Ţine  evidenţa  delegaţiilor  precum  şi ale deplasãrilor  în  tara si strainatate  ; 

-  Pregăteşte actele necesare pentru acordarea salariilor persoanelor angajate (state de plată, 

centralizatoare, liste pentru bănci);  

- Întocmește corespondenţa cu băncile colaboratoare (lichidări şi emiteri de carduri, depunerea 

situațiilor și transmiterea electronică a evidenţei salariilor, cereri de descoperit de cont); 

-  Întocmeşte rapoartele statistice privind utilizarea forţei de muncã şi a fondurilor de salarii pe  

activitãţi, lunare, semestriale și anuale; 
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-  Completează declarațiile privind veniturile fiscale, conform prevederilor legale; 

- organizează, efectuează, urmărește și coordonează întreaga activitate financiar-contabilă conform  

reglementărilor în vigoare; 

- în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale instituției întocmește bugetul propriu, iar  

în baza acestuia și a proiectelor bugetelor instituțiilor și serviciilor subordonate întocmește  proiectul 

bugetului local și bugetul activității de autofinanțare, face rectificările de buget pe care le  supune 

aprobării în Consiliul local; 

- anual, în condițiile legii, face propuneri pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale care  constituie 

baza de pornire în dimensionarea veniturilor bugetului local; 

- urmăreşte execuţia bugetului local, face propuneri pentru virări de credite, utilizarea fondului de  

rezervă dacă este cazul şi contractarea de împrumuturi, întocmeşte contul de încheiere a  exerciţiului 

bugetar, iar la cererea Consiliului local prezintă rapoarte privind execuţia bugetului  local; 

- întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale şi le depune la Direcţia Generală a  

Finanțelor Publice; 

- gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii; 

- organizează şi răspunde de operaţiunile de casă conform actelor normative în vigoare; 

- împreună cu Compartimentul Resurse Umane, centralizează şi verifică reţinerile efectuate, 

completează ordinele de plată pentru reţineri şi pentru viramentele obligatorii; 

- ţine evidenţa reţinerilor din salarii, şi a contractelor de garanţie încheiate în baza legii; 

- conduce evidenţa contabilă sintetică şi analitică pentru majoritatea activităţilor cuprinse în  bugetul 

de cheltuieli şi în bugetul activităţilor de autofinanţare; 

- urmăreşte efectuarea plăţilor la unităţile de învăţământ și cultură din subordine în  vederea  

eficientizãrii  cheltuielilor  prevãzute  prin  buget; 

- urmăreşte şi respectă modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la controlul financiar; 

- colaborează şi ţine legătura cu instituţiile financiare; 

- asigură fondurile necesare deplasării personalului Primăriei în ţară şi în străinătate, ţine evidenţa 

operativă a acestora şi verifică deconturile, urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; 

- organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea 

tuturor plăților în numerar, precum și efectuarea operațiunilor curente cu Trezoreria Codlea; 

- asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;  

- răspunde de evidența și utilizarea corespunzătoare a bunurilor și a mijloacelor din proprietatea  

Primăriei și efectuarea pe baza aprobărilor, transmiterea bunurilor la alte unități conform legislației  

în vigoare, asigurând și controlând derularea contractelor încheiate în acest sens; 

- urmărește și ține evidența imobilelor și a terenurilor din patrimoniul Comunei, date în folosință  

gratuită pe termen limitat societăților și instituțiilor de utilitate publică sau de binefacere; 

- întocmește prognoze bugetare; 

- conduce evidența operativă prin conturile curente de la Trezoreia Codlea; 

- întocmește și transmite lunar la Trezoreria Codlea până la data de 25 ale lunii necesarul de  numerar 

pentru luna următoare; 

- urmărește primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora cu documentele însoțitoare, 

asigurând încadrearea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare și cheltuielilor pentru bugetul 

propriu; 

- urmărește încadrarea cheltuielilor lunare în prevederile bugetare; 

- întocmește și depune lunar până la data de 25 ale fiecărei luni, cererea de credite pentru luna 

următoare și dispoziții bugetare pentru școală. 

- organizează implementarea sistemului FOREXEBUG; 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

Atribuții resurse umane 

- întocmeşte, la propunerea primarului, structura organizatorică a primăriei pe care o  propune spre  

aprobare Consiliului local; 

- efectuează lucrăriile necesare privind evidenţa şi mişcarea personalului, conform prevederilor legale  

(dispoziţii şi referate privind numirea, transferarea, detaşarea, delegarea, promovarea în funcţia 

publică, mutarea temporară/definitivă în cadrul altui compartiment şi încetarea contractului individual 
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de muncă sau a raportului de serviciu, după caz, pentru personalul din aparatul de specialitate al 

primarului; 

- în scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea 

carierei funcţionarului public, răspunde  de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa 

dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal; 

- organizează examenele şi concursurile pentru încadrare şi promovare în muncă privind funcţionarii 

publici, asigurând secretariatul acestora;  

- gestionează evidența fișelor de post ale funcționarilor publici şi ale personalului contractual, pe 

compartimente, în condiţiile impuse de lege; 

- ține evidenţa, urmărește şi verifică modul de întocmire a rapoartelor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale funcționarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul tuturor 

compartimentelor, la termenele şi în conditiile impuse de lege; 

- întocmeşte, actualizează şi transmite catre A.N.F.P., în sistem electronic, conform HG nr. 533/2009  

evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici potrivit Statului nominal de funcţii ( portalul de 

management al funcţiilor publice); 

- eliberează documente care să ateste activitatea profesională desfăşurată de funcţionarii publici, 

vechimea în muncă, vechimea în specialitate şi în funcţia publică; 

- calculeză vechimea în muncă pe baza datelor înscrise în carnetele de muncă şi stabileşte drepturile 

generate de modificările la tranşele de vechime în muncă;  

- stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru stabilirea dreptului la pensie pentru limita de vârstă/pensie 

anticipată/pensie anticipată parțială sau pensie de urmaș; 

- întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării funcţionarilor publici şi personalului contractual 

şi le depune la Casa Județeană de pensii ............................, în termenele legale; 

 - pentru implementarea corectă şi unitară a legislatiei colaborează cu specialişti din cadrul Agenţiei 

Naţionale ale Funcţionarilor Publici, Instituţiei Prefectului, precum şi cu alte instituţii; 

- pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului de  specialitate al 

Primarului; 

- redactează rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, a statelor de funcţii şi 

Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea 

Consiliului Local ori de câte ori este nevoie; 

 - monitorizează aplicarea prevederilor  codului de conduită în cadrul instituţiei . 

- întocmeşte rapoarte trimestriale, semestriale si anuale privind respectarea normelor de conduită de 

către funcţionarii publici din cadrul instituţiei şi le transmite în termen, în format electronic la 

A.N.F.P.Bucureşti; 

- primeşte şi înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de evidenţă al 

comisiei de disciplină, asigurând secretariatul comisiei de disciplină din cadrul instituţiei ; 

- asigură corespondența și comunică la AJOFM ............................ raportările lunare, trimestriale, 

semestriale, anuale a situațiilor referitoare la locurile de muncă vacante, la vacantarea sau înfiinţarea 

acestora;  

- verifică îndeplinirea condițiilor pentru acordarea dreptului la indemnizaţie de somaj, pentru personalul 

angajat pe durată determinată sau provenit din restructurare; 

- întocmeşte adeverințele tip pentru șomaj, conform Legii nr. 76/2002, cu privire la stagiul realizat de foştii 

angajati în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj; 

- completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea datelor angajaților, privind efectuarea 

deducerilor pentru persoanele aflate în întreținere, pentru funcționarii publici și pentru personalul 

angajat prin subvenţionarea locurilor de muncă;        
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- conduce evidenţa de prezenţã  a personalului angajat; 

- propune programarea anualã a concediilor de odihnã pentru salariaţii Primãriei şi urmãreşte  

respectarea efectuãrii acestora; 

- ține evidenţa şi confirmă stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, operează înscrierile și  

schimbările din activitatea profesională a acestora; 

- eliberează adeverinţe și certificate pentru dovedirea calităţii de angajat pentru personalul Primăriei; 

- organizează, împreună cu comisia de atestare, examenele  de atestare pe post pentru funcţionarii  care 

ocupă funcţii de conducere; 

- organizează depunerea jurământului de credinţă de către cei încadraţi în funcţii publice; 

- ține evidenţa declaraţiilor de avere și de interese ale personalului și funcţionarilor publicii şi asigură 

transmiterea lor la Agentia Nationala de Integritate;  

-urmăreşte aplicarea legislaţiei în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, 

grade, trepte, salariu de merit și altele; 

- elaboreazã anual planul de perfecţionare a pregãtirii profesionale a personalului angajat în  serviciile 

publice şi ţine evidenţa participãrii la aceste cursuri; 

- elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice şi asigură procedura de obţinere a avizului 

A.N.F.P. Bucureşti şi aprobarea în Consiliu Local; 

- întocmeşte/eliberează adeverinţe de salarizare pentru personalul aparatului propriu al Primăriei şi 

pentru asistenţii personali; 

- întocmeşte/eliberează adeverinţe de vechime pentru personalul aparatului propriu al Primăriei şi 

pentru asistenţii personali; 

-  întocmeşte/eliberează adeverinţe care atestă calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate 

pentru personalul aparatului propriu al Primăriei şi pentru asistenţii personali; 

- întocmeşte/redactează referate şi dispoziţii privind încadrarea, suspendarea, lichidarea asistenților 

personali și a beneficiarilor de indemnizație; 

- întocmește adeverințe de venit/vechime – arhivă; 

 

 

   ATRIBUȚII PE IMPOZITE ȘI TAXE: 

 

 - ține evidența contribuabililor persoane fizice și juridice; 

- verifică și ține evidența bunurilor impozabile pe baza declarațiilor contribuabililor; 

- realizează evidența automată sau manuală a creanțelor bugetare locale; 

- organizează și realizează încasarea obligaţiilor bugetare; 

- contabilizează operaţiile legate de plăţi şi viramente; 

- întocmeşte rapoarte şi statistici legate de impozite şi taxe; 

- solutionează obiecţiile, contestaţiile şi plângerile privind impozitele, taxele locale şi alte venituri  

ale bugetelor locale; 

- realizează activitatea de constatare si stabilire a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de 

catre persoanele fizice şi juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor 

proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, taxa asupra mijloacelor de 

transport, impozitul pe spectacole, taxe speciale, alte taxe; 

- realizează activitatea de verificare a bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor 

fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili stabilirea diferenţelor 

obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora; 

- introduce în baza de date a institutiei, actele de impunere, de modificare a masei impozabile și de 

scoatere din evidență a bunurilor impozabile sau taxabile; 

- analizează și soluționează cererile contribuabililor privind restituirea sau compensarea unor sume  

nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local; 

 - gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor; 

 - participă după caz la efectuarea controlului fiscal verificand din punct de vedere al masei 

impozabile, precum și calculul impozitelor şi taxelor datorate la bugetul local; 
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- analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunerea cererilor 

de eliberare a certificatelor de atestare fiscală; 

- solicită şi verifică toate documentele, înscrisuri, registre sau evidențe contabile ale persoanelor 

juridice controlate, necesare realizării obiectului controlului; 

- stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor 

față de bugetul local și calculează, potrivit legii, majorări de întarziere pentru neplata în termenele 

legale a impozitelor datorate; 

- verifică contribuabilii din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor 

actului normativ în baza căruia au fost aprobate; 

- asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele locale datorate; 

- efectuează acţiuni de control şi inspecție fiscală în vederea verificarii modului de declarare, stabilire, 

constatare, impunere și achitare a obligațiilor de plată catre bugetul local, a identificării și impunerii 

cazurilor de evaziune fiscală; 

- comunică contribuabililor, „Decizia de impuneri” în urma finalizării „Raportului de inspecţie 

fiscală”, ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea 

sau, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor; 

- analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, 

eșalonări, reduceri, scutiri și restituiri de impozite și taxe, precum și majorări de întârziere; 

- eliberează certificate fiscale, adeverinţe şi răspunsuri la diferite adrese aparţinând contribuabililor 

persoane fizice şi juridice; 

- urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare la 

impunere de către contribuabili; 

- verificarea persoanelor juridice, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor 

în valorile impozabile declarate; stabilirea diferențelor între valorile declarate și cele faptice acolo 

unde este cazul, urmărindu-se și modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile 

nereevaluate; 

- identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afișe, precum bunuri care 

ocupă domeniul public, autorizaţii de funcţionare, alte taxe) pentru care nu s-au achitat şi taxele 

cuvenite, în vederea taxării; 

- verificarea organizatorilor de spectacole precum şi a localurilor unde se desfăşoară acţiuni de 

discotecă asa cum sunt definiţi în Codul Fiscal privind respectarea obligatiilor ce le revin privind 

declararea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul local a impozitului datorat; 

- colaborează cu organele de specialitate din cadrul Ministerului de Finanţe pe linia recuperării 

creanţelor bugetare; 

- răspunde de transmiterea la începutul fiecărui an fiscal a înştiinţărilor de plată, respectiv a 

confirmărilor de debite pentru toţi contribuabilii persoane juridice; 

- aplică măsurile de executare silită prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 

în vederea încasării debitelor ajunse la scadenţă, care se fac venit la bugetul local, provenite din 

impozitul pe teren, clădiri, auto, alte taxe date prin lege în competenţa organelor fiscale locale şi 

răspunde de încasarea acestora; 

- verifică îndeplinirea condiţiilor premergătoare  declanşării executării silite (ex. existenţa datelor de 

identificare a debitorilor; a debitului cert, real şi exigibil; a deciziei de impunere, etc.) 

- solicită informaţii referitoare la datele de identificare a persoanei precum şi a bunurilor urmăribile 

deţinute de debitori de la instituţiile publice abilitate să ţină evidenţa acestora, în condiţiile legii; 

- evidenţiază şi urmăreşte situaţia debitelor restante primite spre executare şi propune, după caz, 

compensarea plusurilor cu sumele restante; 

- întocmeşte dosarele primite spre executare de la alte unităţi, asigură confirmarea primirii şi 

integrarea acestora în sistemul propriu de urmărire şi executare silită; 

- asigură comunicarea somaţiilor şi a altor acte de urmărire emise prin utilizarea serviciului poştal sau 

a altor modalităţi prevăzute de lege pentru îndeplinirea procedurii de comunicare, precum și prin 

publicare pe pagina de internet a institutiei; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru aplicarea măsurilor de executare silită a debitorilor rău-

platnici prin poprire, sechestru sau prin alte forme de executare silită, cu respectarea procedurii legale 
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şi urmăreşte decontarea sumelor supuse popririi şi valorificarea sechestrelor până la stingerea 

debitelor; 

- dacă, în urma verificărilor efectuate reiese că debitorul şi-a schimbat domiciliul în raza de 

competenţă a altui organ fiscal, se declanşază procedura de transmitere a dosarului în altă localitate, 

sesizând în acest sens serviciul competent pentru definitivarea procedurii; 

- colaboreză cu personalul din celelalte servicii pe linia efectuării unor lucrări sau a întocmirii unor 

situţii statistice în scopul realizării atribuţiilor de serviciu;  

- propune acţiuni corective la apariţia de neconformităţi precum şi sesizarea serviciilor competente, 

acolo unde este cazul; 

- analizează şi sintetizează dosarele de executare în desfăşurare, în scopul stabilirii strategiei 

aplicabile  şi a soluţionării definitive a acestora;   

- identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor; 

- aplicarea procedurilor executării silite prevăzută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea 

debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somaţii emise, trecerea amenzilor pe 

codurile unice ale debitorilor, popriri în bănci sau pe salarii; 

-  identificarea sediului sau domiciliului debitorilor;  

-  aplicarea procedurii executării silite, prevazută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea 

debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somaţii şi titluri executorii în cazul neplăţii 

la termenele legale, iar în cazul depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la 

următoarele forme de executare silită şi anume: înfiinţarea de popriri asupra conturilor 

contribuabililor personae fizice și  juridice; 

-  exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituţiei 

sau care decurg din alte acte normative în vigoare privind activitatea juridică; 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

ART. 58  COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

                 ATRIBUȚII: 

- întocmește programului anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate elaborate de 

compartimentele instituției și a listei de investiţii şi îl supune aprobării primarului. 

- derulează în condiţiile legii activităţi de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice pe baza cărora se organizează procedurile de achiziţie; 

- elaborează în condiţiile legii documentele necesare desfăşurării procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării şi publicarea anunţurilor 

(de intenţie, de participare şi atribuire); organizarea de licitaţii pentru achiziţii publice; 

- asigură organizarea procedurilor de achiziţie de bunuri, de natura mijloacelor fixe, cuprinse în lista de 

dotări, după aprobarea bugetului pe anul în curs; 

- participă ca membru la evaluarea ofertelor; 

- propune emiterea actelor de numire a comisiilor de evaluare a ofertelor; 

- întocmește procesele – verbale de evaluare a ofertelor; 

- întocmește documentele necesare încheierii contractelor de achiziţie; 

- monitorizează achiziţiile publice efectuate de autoritatea contractantă; 

- întocmeşte şi transmite, după caz, documentele (adrese, referate) necesare atribuirii contractelor de 

achiziţie publică prin încredinţare directă, inclusiv cele care se desfășoară în cadrul proiectelor cu 

finanţare externă;  

- răspunde de returnarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică organizate; 

- gestionează garanţiile de participare la procedurile de achiziţie publică, transmiterea documentelor de 

adjudecare  a procedurilor către factorii interesaţi şi menţionaţi în actele normative care stau la baza 

achiziţiilor publice; 

- întocmeşte şi transmite comunicările privind rezultatele procedurilor de achiziţie publică organizate;  

- în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor, își desfășoară activitatea conform prevederilor legale, 

urmărind concordanţa dintre documentele solicitate în documentaţia de atribuire şi cele prezentate; 

- asigură corespondenţa şi urmăreşte respectarea termenelor de răspuns şi clarificări în relaţia cu 

operatorii economici; 

- constituie dosarul achiziţiei publice; evidenţa achiziţiilor; 
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- urmăreşte respectarea regulilor de publicitate (SEAP) necesare asigurării transparenței proceselor de 

achiziție publică (anunțuri/invitații de participare, anunțuri tip erată, anunțuri de atribuire, anulare 

procedură, suspendare procedură etc.), astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare. 

- urmăreşte activitatea diriginţilor de șantier, privind cunoaşterea, respectarea şi aplicarea de către aceştia 

a obligaţiilor contractuale în raporturile cu constructorii şi proiectanţii, a prevederilor din documentaţiile 

tehnico-economice, actelor normative şi legislaţiei în construcţii şi a sarcinilor prevăzute prin contractul 

de consultanţă;  

 - verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum şi a eventualelor 

suplimentări/renunţări;  

 - împreună cu constructorul şi proiectantul, asigură întocmirea şi predarea de către diriginţii de șantier a 

cărţilor tehnice de construcţii, conform legislaţiei în vigoare;  

 - asigură participarea diriginţilor de șantier, la comisiile de recepţii şi îndeplinirea de către aceştia a 

atribuţiilor ce le revin potrivit legii;  

- elaborează împreună cu compartimentul juridic contractele de achiziție publică şi urmărește respectarea 

termenelor contractuale; 

-  verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în vederea decontării; 

-  propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi de conlucrare cu celelalte compartimente ale instituției;  

-  colaborează cu compartimentul financiar - contabilitate la soluţionarea problemelor legate de decontarea 

lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor 

recepţionate;  

-  asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoacă membrii 

comisiei;  

-  întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul 

de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către 

constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;  

-  difuzează în termen, procesele - verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea 

obiectivului recepţionat; 

- urmăreşte şi informează cu privire la legislaţia nou apărută în domeniul achizițiilor publice și 

finanțărilor externe. 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

  ART. 59    CONSILIER  PRIMAR 

 

 Consilierul primarului are următoarele atribuții:  

- ţine legătura cu cetăţenii furnizându-le informaţii de cîte ori este nevoie în legatură cu modul 

desfăşurării activităţii în Primărie; 

- informează Primarul despre problemele cetăţenilor şi a conducătorilor unităţilor școlare 

subordonate; 

- ţine agenda zilnică de lucru a Primarului; 

- comunică  cetățenilor  modul  de  rezolvare  a  problemelor  ridicate  prin  audiențe; 

- participă la audienţe sau întâlniri oficiale ori de câte ori este nevoie; 

- redactează corespondenţa Primarului legată de problemele de imagine; 

- convocă şi organizează conferinţe de presă; 

- reprezintă, prin delegare, Primarul la diferite manifestări oficiale, cu caracter cultural, ştiinţific, 

religios; 

- redactează comunicate de presă şi ţine legătura cu mass-media şi T.V; 

- informează Primarul asupra articolelor şi emisiunilor din presa locală şi centrală, legate de 

activitatea Primăriei; 

- participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului Local; 

- ia parte la alte activităţi de prezentare şi protocol, în funcţie de necesităţi; 

- ţine evidenţa lucrărilor de investiţii şi reparaţii in comuna Crizbav 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 
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 ART.60  Atribuţii ale personalului din cadrul compartimentului pentru Stare Civilă: 

- înregistrarea actelor de stare civilă a nașterilor și întocmirea documentelor aferente înregistrării, 

conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;  

- înregistrarea în actele de stare civilă a căsătoriilor și întocmirea documentelor aferente înregistrarii, 

conform Legii nr. 199/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;   

- înregistrarea actelor de stare civilă a deceselor și a celorlalte documente aferente acestora, conform 

Legii nr. 119/1996, actualizată, cu privire la actele de stare civilă;   

 - înregistrează cereri de divorț, desface căsătoria prin divorţ pe cale administrativă, conform  Legii 

nr. 202/2010; 

- aplică procedura şi verifică documentaţia necesară activităţii de divorţ pe cale administrativă  şi  

eliberarea certificatelor de divorţ; 

 - conduce şi completează livretele de familie, cu ocazia încheierii căsatoriei conform HG nr. 

495/1997 – privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;  

-  înscrierea adopţiilor, conform Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată; 

- înscrierea  sentinţelor civile de tăgadă a paternităţii, recunoaştere, stabilire a filiației, reconstituiri, 

anulări şi cu privire la cetăţenie, conform Legii  nr. 21/1991 republicată; 

 - înaintarea exemplarului II al registrelor epuizate, către Direcţia judeţeană de Evidenţa persoanelor 

– Serviciul de Stare civilă; 

  -  asigură cadrul necesar pentru oficierea căsătoriilor;  

 - asigură conform Dispoziţiei Primarului, serviciul de Stare civilă în zilele de sâmbătă şi duminică, 

sărbători legale, atunci când acest lucru este necesar; 

 - asigură reconstituirea registrelor de stare civilă pentru noii născuţi;  

  - întocmirea buletinelor statistice de naştere, căsătorie şi comunicărilor de naştere şi se îngrijeşte  

pentru a fi trimise Direcţiei Judeţene de Statistică Brașov  ;  

  - eliberarea certificatelor de stare civilă, la cerea persoanelor îndreptăţite; 

 - administrarea registrului cu necesarul de certificate, registre și materiale de stare civilă și 

gestionarea certificatelor de stare civilă în alb; 

 - ținerea evidenţei şi eliberarea certificatelor de divorţ în condiţiile legii; 

 - înscrierea mențiunilor de orice fel pe marginea actelor de naştere şi casătorie, aflată în arhiva 

proprie; 

- întocmirea şi înaintarea lunar, din oficiu a Anexei 24 cu privire la deschiderea procedurii  

succesorale sau Anexei III, organelor în drept; 

- completează şi arhivează Anexa III în situaţiile de deces fară avere imobilă; 

- întocmeşte şi eliberează anexa 24 la cerea moștenitorilor; 

- întocmeşte buletinele statistice de deces şi înaintează situaţia statistică lunară, către Direcţia 

judeţeană de Statistică Brașov 

- conduce evidenţa certificatelor de stare civilă disparute în alb şi sesizează organele de Poliţie în 

cazul dispariţiei unor ceritficate de stare civilă;  

- eliberează dovezi din care să rezulte înregistrarile făcute în registrele de stare civilă, conform Legii 

nr. 199/1996, actualizată cu privire la actele de stare civilă; 

- rezolvă cererile de schimbare a numelui sau prenumelui conform OG nr. 41/2003, actualizată 

privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;  

- completează şi conduce indexul alfabetic pentru naşteri, căsătorii şi decese; 

- completarea și ținerea la zi a registrului electoral; 

- evidențiază, prin registrul special, a persoanelor condamnate; 

  - realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

 

 ART . 61  SITUAŢII DE URGENŢĂ   

                   ATRIBUȚII: 

 

  - răspunde de întreţinerea şi modernizarea punctului de comandă, de întreţinerea şi funcţionarea  

mijloacelor de alarmare din Comună;   

  - asigură activitatea de mobilizare la locul de muncă ( MLM) a personalului instituţiei;  



Page 21 of 31 

 

- asigură distribuirea alimentelor şi a produselor nealimentare în caz de necesitate; 

- efectuează controale la adăposturile din Comună, reactualizează documentele întocmite pentru  

acestea; 

- reactualizează periodic toate documentele existente în cadrul statului major; 

- participă la instruirea organizată de către Consiliul Municipal de Apărare Împotriva Dezastrelor; 

- participă la recepţia lucrărilor efectuate de către Primarie, fiind membru al Comisiei de recepţie; 

- participă la acţiunile organizate pentru înlãturarea urmărilor dezastrelor; 

- reactualizează lista membrilor Comisiei de Apărare Împotriva Dezastrelor când este cazul; 

- prezintă propuneri pentru planificarea bugetului local, a fondurilor necesare relizării măsurilor de 

protecţie civilă; 

- asigură însușirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, de către personalul instituţiei; 

- întocmește planul de evacuare a personalului și bunurilor materiale din instituţie în caz de calamităţi 

şi catastrofe sau pe timp de război; 

- participă la pregatirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform 

planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind 

apărarea civilă, precum şi atribuţii specifice privind procedurile de achiziţii în cadrul programelor 

cu finanţare din partea Uniunii Europene; 

- identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe 

teritoriul Comunei; 

- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la 

situaţiile de urgenţă; 

- 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; 

- 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; 

- înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă; 

- protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

- asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict 

armat; 

- 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; 

- limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor 

armate; 

- participarea la misiuni internaţionale specifice; 

- constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau 

de conflict armat; 

- întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate; 

- propunerea fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 

- participarea la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă; 

- coordonarea activităţilor serviciilor de urgenţă voluntare; 

- întocmirea planurilor de cooperare cu instituţiile cu responsabilitaţi în domeniul situaţiilor de 

urgenţă şi organismele nonguvernamentale; 

- realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii 

de urgenţă; 

- pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenţă; 

- asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- exercitarea controlului aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local la operatorii economici 

subordonaţi; 

- coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă; 

- stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă 

a populaţiei evacuate; 
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- asigurarea măsurilor pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 

- gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie 

civilă, prin serviciile de specialitate subordonate; 

- iniţierea şi promovarea proiectelor de hotărâri, întocmirea rapoartelor de specialitate şi a 

expunerilor de motive pentru hotărârile Consiliului local din domeniul propriu de activitate; 

- întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie pentru publicarea lor; 

  - realizează activitatea de  protectie a muncii şi de activitatea de prevenire a riscurilor profesionale  

pentru personalul din cadrul Primariei. 

 - realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

ART. 62   COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

                         

 Atribuții pentru femeie de serviciu: 

 

- asigură curățenia permanentă în sediul Primariei Comunei Crizbav  și în jurul acesteia; 

- asigură curățenia permanentă pentru căminul cultural al Comunei Crizbav și în jurul acestuia; 

- asigură curieratul Primariei; 

- orice alte atribuții delegate de către primarul Comunei Crizbav. 

 

. 

 

Atribuții pentru muncitor: 

 - să respecte timpul de lucru și să-l folosească integral și efficient; 

 - să participe efectiv la lucrările de întreținere și reparații planificate, precum și la cele accidentale; 

 - aduce la cunoștința șefului toate neconformitățile constatate în desfășurarea activității;  

 - să desfășoare activitatea în așa fel, încăt să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire 

profesionale atât propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;      

 - respectă întocmai Codul de conduit al personalului contractual; 

 - orice alte atribuții delegate de către primarul Comunei Crizbav. 

 
 

   C. SERVICII SUBORDONATE SECRETARULUI: 

 

       ART. 64  COMPARTIMENT FOND FUNCIAR,CADASTRU,PATRIMONIU 

              ATRIBUȚII : 

- monitorizarea sectorului agricol; 

-întocmirea și eliberarea adeverințelor/certificatelor de producător conform înscrisurilor din 

Registrul Agricol; 

-validarea titlurilor de proprietate; 

- înregistrează, verifică și transmite cererile pentru obținerea de subvenții agricole; 

- parcelarea și întocmirea planurilor cadastrale privind punerea în posesie a proprietarilor de 

terenuri agricole și forestiere; 

- pregătește lucrările comisiei localepentru aplicarea legilor fondului funciar, prin instrumentarea 

dosarelor; 

- realizează corespondența cu petenții și/sau cu alte instituții, conform măsurilor dispuse de către 

comisia locală; 

- gestionează arhiva comisiei locale, cât și alte documente depuse în baza legilor fondului funciar; 

- asigurarea evidenței cadastrale ale terenurilor intravilane și extravilane pe categorii de folosință și 

- aplicarea dispozițiilor legii fondului funciar ; 

- asigurarea unor servicii de calitate privind cadastrul pentru persoane fizice și juridice ; 

- atestă regimul tehnic, economic și juridic al imobilelor pe baza evidențelor deținute, precum și 

prin verificări, pentru nevoi interne; 

▪ tehnic – efectuarea măsurătorii identificarea poziției, configurației și mărimii suprafețelor 

terenurilor pe destinații de folosință și proprietari; 
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▪ economic – identificarea pe baza evidențelor existente și prin orice alte mijloace a 

destinației, categoriei de folosință a parcelelor și eventual, a elementelor necesare stabilirii 

valorii imobilelor; 

▪ juridic – identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și a oricăror acte, 

precum și a posesiei efective; 

- efectuează măsurători pentru întocmirea planurilor de situație corespunzătoare, necesare 

desfășurării activității instituției; 

- identifică și evidențiază imobile de pe raza UAT. 

- efectuează puneri în posesie și întocmește procese-verbale de punere în posesie; 

- verifică expertizele topografice privind terenuri situate pe raza UAT, cât și a construcțiilor; 

- păstrează evidența tuturor lucrărilor, atât  în format analog cât și digital; 

- asigură legătura cu petenții prin corespondență și în programul cu publicul; 

- ține evidența actelor de proprietate ale imobilelor aflate în patrimoniul aparatului de specialitate al 

Primarului UATCrizbav 

- ține evidența și răspunde de intrările/ieșirile de elemente patrimoniale în/din patrimoniul UAT, 

UATCrizbav 

- analizează starea de uzură a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și face propuneri privind 

casarea acestora; 

- colaborează la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al UAT 

Crizbav 

- colaborează  și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor, cu alte instituții 

administrative centrale/locale  și colectează date privind evoluția proprietății astfel încât în orice 

moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului. 

- colectează acte normative care constituie cadrul juridical modificărilor de proprietate. 

realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

ART 65.  

COMPARTIMENTUL  CADASTRU ȘI AGRICULTURĂ 

 

Atribuţii ale personalului din cadrul compartimentului: 

- se îngrijeste de întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole pe suport de hârtie și în format 

electronic și executã toate lucrãrile legate de acestea; 

- întocmește și eliberează atestate de producător și carnete de comercializare, potrivit Legii nr.  

145/2014; 

- actualizează permanent evidența terenurilor agricole, în funcție de modificările survenite în cadrul 

proprietatilor;   

- efectuează transcrierea proprietăţii asupra animalelor înstrăinate; 

- eliberează la cerere, adeverinţe pe baza datelor cuprinse în registrul agricol; 

- organizează lucrări privind recensământul animalelor şi ţine evidenţa mişcării acestora; 

- asigură completarea formularelor statistice și raportarea datelor cuprinse în registrul agricol; 

- completează, aduce la zi înscrierea corectă a datelor în Registrul Agricol; 

- organizarea și depunerea declaraţiilor anuale, la termenele stabilite prin Ordonanţa Guvernului 

nr.1/1992 privind Registrul Agricol; 

 - întocmește și eliberează adeverinţe privind situaţia agricolă, necesare pentru obţinerea unor  

drepturi (alocaţie de sprijin, ajutor acordat persoanelor cu handicap, bursă etc.); 

- întocmește și eliberează bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, necesare vânzării acestora în 

târgurile de animale sau către abatoare; 

- completează, aduce la zi și înscrie în Registrul agricol datele privind gospodăriile populaţiei și 

anume: capul gospodăriei și membrii acesteia, terenurile pe care le deţin, indiferent de titlu, pe 

categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi pe specii, 

efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul anului și evoluţia anuală a 

efectivelor de bovine, porcine, ovine și caprine; clădirile de locuit și celelalte construcţii gospodăresti; 

mijloacele de transport cu tracţiune animală și mecanică; tractoarele și mașinile agricole; 

- verifică modul de folosire al terenurilor și existenţa efectivelor de animale; 



Page 24 of 31 

 

- participa la constatările solicitate de producătorii agricoli, în cazurile de stabilire a pagubelor 

produse în caz de calamitate; 

- înregistrează în registrul agricol contractele de arendare; 

- întocmește rapoarte de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de Hotărâre a Consiliului  Local, 

specifice activității compartimentului; 

 - întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire al terenurilor agricole ale 

gospodăriilor populaţiei, efectivele de animale existente, producţiile obţinute, construcţii 

gospodăresti, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmisă de Direcţia Judeţeană de 

Statistică; 

- Soluționează corespondența repartizată; 

- primeste și soluționează dosarele privind Legea nr. 17/2014 privind înstrăinarea terenurilor agricole 

situate în extravilanul localității; 

- sprijină persoanele care solicită identificarea nr. de CF și numere topografice; 

- participă la lucrările comisiei fond funciar; 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina fiecărui angajat conform fișei postului. 

      

  

ART. 67  COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 

Atribuţii ale personalului din cadrul compartimentului: 

- identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii; 

- identifică cazurile aflate în dificultate socială din comunitate;  

- verifică în teren, în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorțuri, minori infractori, 

persoane vârstnice, alocații suplimentare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei 

condamnaților care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul în Comuna 

Crizbav la solicitarea altor autorități și instituții, etc; 

- asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreținere; 

- primirea dosarelor în vederea obținerii indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 

2/3 ani în cazul minorilor cu handicap, alocației de stat pentru copii; 

- întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copii și adulti – în vederea 

încadrării într-o categorie de persoane cu handicap; 

- verificarea anuală sau de câte ori este nevoie, a tutelei minorilor și persoanelor puse sub interdicție; 

- furnizează informaţiile şi datele solicitate de către serviciul public de asistență socială judeţean, 

precum şi de către autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu; 

- asigură funcționarea măsurilor și serviciilor sociale după cum urmează: ajutor social, ajutor de  

urgentă, ajutor de încălzire  

 - verifică acordarea asistenței pentru persoanele cu handicap grav de către persoanele angajate să 

realizeze îngrijirea;  

- întocmește anchete sociale pe baza investigațiilor efectuate în teren, eliberează adeverințe, 

comunică date la solicitarea diferitelor instituții;   

- ocrotirea minorilor și a unor persoane majore prin tutelă, respectiv curatelă; 

- întocmirea anchetelor sociale la solicitarea diferitelor instituții, în vederea încredințării minorilor, 

stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinți, stabilirea contribuției de întreținere, a 

paternității, încuviințarea purtării numelui și la solicitarea organelor de cercetare penală pentru 

minorii delincvenți, etc; 

- sesizează Direcția generală de asistență socială și protecția copilului când se constată că un copil 

este în dificultate;  

 - întocmeşte lunar baze date asistenți personali, indemnizații însoțitor, raport statistic și îl transmite 

la D.G.A.S.P.C. Brașov 

 - întocmirea diferitelor adrese legate de asistenții personali și beneficiarii de indemnizații; 

 - asigură elaborarea planurilor de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării 

sociale; 

 - informează și întocmește documentația pentru beneficiarii de alocație de susținere a familiei; 

 - monitorizare trimestriă la D.G.A.S.P.C. Brașov 
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- acordă consultanță privind condițiile de acordare a ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - reactualizează dosarele aflate în plată cu actele necesare; 

 - întocmește liste cuprinzând persoanele apte de muncă în vederea efectuării orelor de muncă în 

folosul comunității și verificarea pontajelor de prezență;   

 - întocmește documentația la Legea nr. 248/2015 privind stimularea, participarea în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și distribuie tichetele pentru grădiniță; 

 - întocmește dispozițiile de stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare și neacordare a 

ajutorului social; 

- realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Primar. 

 

 ART. 68  COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL -  

 

 

 

ATRIBUTII 

 

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

registrelor,registrul de evidenta a închirierii sălilor,registrul facturilor,registrul delegațiilor,registrul 

ștampilelor,registrul de petiții,registrul pentru solicitările in baza Legii 544/2001 

• 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 

• asigură primirea documentelor de la birourile si compartimentele instituției pentru 

constituirea mapei cu documente în vederea avizării sau aprobării de către conducerea instituției 

• 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 

• 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 

• 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; 

• preia și expediază direct,prin poștă,fax și curieri și înregistrează expedierea răspunsurilor 

către persoane fizice sau juridice conform borderourilor de expediție; 

•  preia și înregistrează corespondența returnată conform borderourilor de retur; 

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

competenţă a instituţiei;  

• clasează conform prevederilor legale petiţiile anonime; 

• întocmeşte anual registrul de intrare-ieşire a corespondenţei instituţiei;  

• întocmeşte anual raportul de activitate privind petiţiile;  

• gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere; 

• întocmeşte lunar și anual raportul privitor la gestiunea timbrelor (situaţia borderourilor şi 

a facturilor) 

• colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea 

permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor; 

• asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate, 

realizând evidenţa acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;  

• urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi 

metodele de lucru; 

• asigură accesul la aviziere, actualizarea documentelor existente pe panourile de afişaj ale 

instituției şi eliminarea documentele expirate 
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•  asigură copierea documentelor pentru cetățeni 

• asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001 (exceptând 

mass-media); 

• oferă verbal informaţii de interes public;  

• preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public; 

•  preia şi înregistrează reclamaţiile administrative; 

•  emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor  solicitate; 

•  redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;  

• comunică din oficiu informaţiile de interes public; 

• publică anual un buletin informativ ce cuprinde informaţiile de interes public; 

• întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;  

• întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la 

informaţiile de interes public; 

•  redirecționează conform prevederilor legale corespondența  ce nu intră in sfera de 

competență a instituției 

• urmărește respectarea termenelor legale prevăzute pentru formularea răspunsurilor  

• oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea desfășurată de toate compartimentele 

primăriei  

• 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 

• 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 

• întocmește diferite tipuri de documente sau rapoarte la solicitarea primarului 

• asigură preluarea apelurilor telefonice ,a notelor telefonice si transmiterea întocmai a 

mesajelor recepționate  

• realizează legăturile telefonice pentru conducere si toate compartimentele primăriei. 

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

- . 

 

 

 

ART. 69 COMPARTIMENT POLIȚIE LOCALĂ 

 

Compartimentul  Poliţia Locală Crizbav are ca scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice prevenirea şi 

descoperirea infracţiunilor 

Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în 

executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Crizbav şi ale Dispoziţiilor 

Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin 

acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

 Compartimentul Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor 

legalităţii,încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, 

eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării; 

 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale ale 

Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu 

organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

 

1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şisiguranţă publică al Comunei Crizbav, aprobat în condiţiile legii; 
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2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Comunei 

Crizbav, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte 

asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Comunei Crizbavsau 

a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică; 

3. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 

activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale 

ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de 

evenimente; 

4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa 

acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la 

adăpost; 

6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 

ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 

acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau 

comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul 

public şi care implică aglomerări de persoane; 

8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Comunei Crizbavşi/sau în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice 

de interes local, stabilite de Consiliul Local; 

9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 

instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru 

persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

14. Acordă, pe teritoriul Comunei Crizbav, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în 

domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice 

15. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

16. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente 

şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-

verbal, în vederea continuării cercetărilor; 

17. Conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a 

căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 
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18. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice 

compartimentului. 

19. Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege 

 

ART. 70 ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile art. 244- din OUG nr 

57/2019 privind Codul Administrativ și îndeplinește în baza unui contract de management, încheiat 

în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate a primarului și a 

serviciilor de ineters public local. Administratorul public asigură eficientizarea sistemului de 

management pentru buna desfășurare a activității Primăriei Comunei Crizbav. 

 

Administratorul public are următoarele atribuții: 

• Îndeplinește atribușii de coordonare, delegate de către primar în baza contractului de 

management cu privire la: 

o Aparatul de specialitate (unul sau mai multe compartimente funcționale din cadrul 

aparatului de specialitate) 

o Serviciile publice subordinate consiliului local 

• Îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Crizbav, 

• Elaborează și aplică strategii specific, în măsură să asigure desfășurarea în condiții 

performante a activității curente și de perspectivă a entității, 

• Evaluează, rezivuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente, 

• Propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al primarului 

• Monitorizează implementarea strategiilor și programelor în domeniile de responsabilitate, 

• Reprezintă instituția în raporturile cu tertii, conform mandatului dat de primar 

• Promovează relații de colaborare cu parteneri locali, regionali și internaționali 

• Poate exercita, prin delegare, atribuția de ordonator principal de credite. 

 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, prin informație de interes public se înțelege „orice informație care privește activitățile 

unei autorități publice sau instituții publice, indifierent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informației”. Pentru a asigura informarea eficientă și corectă a cetățenilor care se 

adreasează instituției, toate compartimentele instituției vor furniza informațiile de interes public din 

cadrul compartimentului.  

În principal următoarele documente sunt de interes public: 

  - Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și a Primăriei;  

- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local; 

- Hotărârile Consiliului local; 

- Componența Consiliului local ( nominală, numerică și apartenența politică); 

- Programul de funcționare al Primăriei; 

- Programul de audiențe al conducerii autorității; 

- Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public; 

- Coordonatele de contact ale Primariei;  

- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali, primar, viceprimari, compartimentele 

aparatului de specialitate al Primarului; 

- Hotărârile Consiliului local cu caracter normativ; 

- Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului; 

- Bugetul de venituri si cheltuieli; 

- Situațiile financiare anuale și trimestriale; 
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- Planul anual al achizitiilor publice; 

- Lista obiectivelor de investiti; 

- Lista Certificatelor de urbanism și a aurtorizațiilor de construire/desființare; 

- Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul oraşului, a căror publicitate este 

prevăzută de Legea nr. 58/1998; 

- Caietele de sarcini și documentațiile ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice; 

- Contractele de achiziție publică; 

 

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE  ÎN 

CADRUL INSTITUȚIEI 

 

- Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și a 

Primăriei; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local; 

- Hotărârile Consiliului local; 

- Componența Consiliului local ( nominală, numerică și apartenența politică); 

- Programul de funcționare al Primăriei ; 

- Programul de audiențe al conducerii autorității; 

- Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public; 

- Coordonatele de contact ale Primăriei; 

- Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali, primar, viceprimari, 

compartimentele aparatului de specialitate al Primarului; 

- Hotărârile Consiliului local cu caracter normativ; 

- Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului; 

-         Bugetul de venituri și cheltuieli;  

 -        Situațiile financiare anuale și trimestriale; 

-         Planul anual al achizițiilor publice ; 

- Lista obiectivelor de investiții; 

- Lista Certificatelor de urbanism și a aurtorizațiilor de construire/desființare; 

- Planul urbanistic general; 

- Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, a căror publicitate este 

prevăzută de lege; 

- Caietele de sarcini și documentațiile ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor 

publice; 

- Contractele de achiziție publică; 

- Adeverințe de notare a construcției; 

- Adevernță de radiere a construcției; 

- Certificat de nomenclatură stradală; 

- Adeverință atribuire teren în baza Legii nr 18/1991; 

- Certificat de atestare fiscală; 

- Autorizații de funcționare; 

- Înștiințări de plată, somații de plată, titluri executorii; 

- Atestate de producător; 

- Adeverință privind evidența proprietății – teren, animale, înscrise în registrul agricol; 

- Titlul de proprietate – document gestionat; 

- Adeverință de schimare a categoriei de folosință a terenului; 

- Procese verbale de contravenție; 

 

REGULI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL AFLATĂ ÎN 

DOTAREA PRIMĂRIEI 

 



Page 30 of 31 

 

Salaraiții Primăriei au obligația de a utiliza tehnica de calcul – calculatoare, imprimante, 

copiatoare – numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite. Este 

interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituției. În cazul apariției 

unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, salariații au obligația de a anunța șeful ierarhic superior. 

Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără acordul persoanei desemnate 

răspunzătoare cu sistemul informatic. Este interzisă instalarea și utilizarea jocurilor pe calculator. 

Accesul la internet se face numai în interes de serviciu. Conducătorii instituției vor monitoriza situ-

rile accesate de către salariații din subordine. Fiecare utilizator va avea parola de acces și limitare la 

nivelul de acces la alte calculatoare. 

 

REGULI  GENERALE  PRIVIND  UTILIZAREA  TELEFOANELOR MOBILE, FIXE ȘI A 

AUTOTURISMELOR DIN CADRUL AUTORITĂȚII 

 

Telefonele mobile și fixe din dotare, precum și autoturismele din dotare, vor fi utilizate numai 

în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor OG nr. 80/2001 cu completările și modificările 

ulterioare și cu încadrarea în limita abonamentelor și a consumului de carburanți. Autoturismele din 

dotare, sunt folosite numai în scop de serviciu, conform programării pe compartimente. Fiecare 

salariat semnează foaia de deplasare. 

 

 

PROCEDURA PRIVIND PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR 

 

Formele prin care se realizează formarea profesională a salariților sunt: programe de formare 

profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizați, instructaje interne, participarea la 

conferinte și seminarii. Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională se 

suportă din bugetul local, conform planului anual întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an 

calendaristic. Propunerile de participare la programele de perfecționare, se realizează de către 

persoane din cadrul compartimentului de resurse umane, luând în calcul evaluările performanțelor 

profesionale individuale, a modificărilor intervenite în legislație. Dispoziția primarului, privind 

aprobarea regulamentului de formare profesională a salariaților, se aduce la cunoștinta acestora. 

 
Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare şi cu  

prevederile referitoare la procedurile de sistem, procedurile de lucru, instrucţiunile de lucru elaborate 

şi  aprobate în cadrul sistemului de management al calităţii. 

 

 

CAPITOLUL  IV 

DISPOZIȚII  FINALE 

 

1. Sarcinile și atribuțiile prevăzute în prezentul Regulament, nu sunt limitate. Ele se completează  cu 

prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile Regulamentului Intern, 

precum și ale Acordului/Contractului colectiv de muncă încheiat cu  sindicatul salariaților și cu 

celelalte reglementări. Personalul încadrat, pe lângă sarcinile  enumerate mai sus, va executa toate 

lucrările care potrivit naturii lor se încadrează în sfera de  activitate, precum și cele care le sunt 

repartizate spre rezolvare prin fișa postului, de acte  normative, Hotărâri ale Consiliului local, 

dispoziții ale Primarului sau dispoziții date de către  conducătorii ierarhici superiori.     

2. În baza prezentului regulament vor fi modificate fișele de posturi, dacă este cazul. 

3. Săptămânal, programul zilnic de lucru pentru personalul Primăriei se desfășoară de luni până  

vineri, potrivit legislaţiei în vigoare. Fac excepție personalul din cadrul compartimentului Poliție 

locală, care asigură permanența. Ziulele de sâmătă și duminică sunt zile nelucrătoare.  

4. În cazuri bine justificate, cu aprobarea primarului, viceprimarului și secretarului, salariații pot  

efectua ore suplimentare în condițiile Codului muncii, a altor  acte  normative, în afara programului 

normal de lucru. 
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5. Personalul serviciilor publice, răspund de respectarea programului stabilit cu public pentru  fiecare 

compartiment. 

6. Funcționarii publici, au datoria să respecte Codul de conduită aplicabil. 

7. Prin întregul lor comportament, funcționarii publici, precum şi salariaţii cu contract individual de 

muncă, angajaţi pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată ai  Primăriei, trebuie să  se 

arate demni de considerația și încrederea pe care o impune poziția lor oficială și să se abțină de  la 

orice act de natură să compromită prestigiul funcției pe care o dețin. 

8. Drepturile salariale sunt garantate funcționarilor publici în conformitate cu Legea nr. 153/2017, 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

9. În toate problemele privind salariații Primăriei – conform prevederilor OUG 57/2019, decizia va 

fi luată pe baza recomandărilor Comisiilor paritare constituite conform  prevederilor legii, în 

componența cărora intră un număr egal de reprezentanți desemnați de  conducătorul Primăriei și 

Sindicatul salariaților. 

10. Răspunderea funcționarilor publici şi a salariaţiilor cu contract individual de muncă angajaţi pe 

perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor  

de serviciu, atrage după sine răspunderea disciplinară, contraventională, civilă și penală, după caz.     

Propunerea de sancțiuni aplicabile funcționarilor publici şi salariaţiilor cu contract individual de 

muncă, angajaţi pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, precum și cercetarea unor  

cazuri de abateri intră în competența comisiei de disciplină. 

11. Angajatorul se obligă să protejeze persoanele care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii 

în cadrul autoritățiilor publice, conform Legii nr. 571/2004. 

12. Prezentul regulament se va difuza sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al 

primăriei, fiecare angajat luând astfel la cunoștință despre prevederile acestuia. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Local al Comunei ............................ 

din data de  18.05.2020 prin HOTÃRÂREA nr. 23 / 18.05.2020, și intrã în  vigoare în termen 

de 15 zile de la aprobare. 

 

 

 

 

                                                                                                        Vizat pentru legalitate  
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Cap. 1. Dispoziţii  generale 

 

 Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară reglementează normele de disciplină a 

muncii din Primăria Comunei Crizbav 

 

 Art. 2. Regulamentul este întocmit în conformitate cu prevederile Codului muncii, aprobat 

prin Legea nr.: 53/2003 republicată și actualizată, ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019, privind 

codul administrativ. 

Art. 3. Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor, funcţionari publici sau personal cu 

contract individual de muncă, indiferent de durata contractului de muncă, precum şi celor detaşaţi 

sau delegaţi. 

 

Art. 4. Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligaţii, ale conducerii sau 

ale salariaţilor, care sunt prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturile de muncă şi de 

disciplină a muncii, aplicabile în administraţia publică locală. 

 

Cap. 2. Drepturile aleşilor locali 

 Art. 5 
• Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali  

• Protecţia aleşilor locali  

• Grupurile de consilieri locali sau consilieri judeţeni  

• Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior  

• Indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al consiliului 

judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean  

• Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative  

• Indemnizaţia  

• Dreptul la concediu  

• Concediul de odihnă  

• Alte tipuri de concediu  

• Transportul  

• Formarea profesională  

• Accesul la informaţii  

• Dreptul la asociere  

 

 

 

 

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali 

 

(1)După depunerea jurământului de primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, acestora 

li se înmânează legitimaţia, semnată de preşedintele şedinţei în care a fost adoptat modelul acesteia, 

un semn distinctiv al calităţii de primar, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, pe care 

aceştia au dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi o eşarfă, în 

culorile drapelului naţional al României. Legitimaţia primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean este înmânată de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - 

teritoriale. 

(2) După alegerea viceprimarului, respectiv a vicepreşedintelui consiliului judeţean, acestuia i se 

înmânează legitimaţia, semnată de primar sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, precum şi 

un semn distinctiv al calităţii de viceprimar, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

Legitimaţia viceprimarului, respectiv a vicepreşedintelui consiliului judeţean este înmânată de către 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
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(3) După declararea ca legal constituit a consiliului local sau judeţean, după caz, consilierilor în 

funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, respectiv al 

consiliului judeţean, semnată de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, şi 

primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au 

dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 

(4) Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, de preşedinte al consiliului judeţean, de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, de consilier local, respectiv de consilier judeţean şi modelul 

semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

(5) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se 

suportă din bugetul local. 

(6) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 

(7) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională 

a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de 

locul de desfăşurare a acestora. 

 

Protecţia aleşilor locali 

 

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea 

treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. 

(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea 

mandatului. 

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în 

judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se 

aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în 

termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective. 

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se 

bucură de protecţia prevăzută de lege. 

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local - soţ, 

soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de 

presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său. 

 

Grupurile de consilieri locali sau consilieri judeţeni 

(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau 

alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot 

constitui un grup prin asociere. 

(3) Grupul de consilieri locali, respectiv judeţeni este condus de un lider, ales prin votul deschis al 

majorităţii membrilor grupului. 

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi. 

(5) Consilierii locali şi consilierii judeţeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au 

participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu 

cel puţin un consilier. 

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau în 

consiliul judeţean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior 



Page 5 of 37 

 

(1) Pe perioada exercitării mandatului de primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean sau 

vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de 

serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome 

sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ - teritoriale, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(2) Consilierul local, respectiv consilierul judeţean al cărui raport de serviciu ori contract individual 

de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia 

activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la 

încetarea mandatului de consilier local, respectiv consilier judeţean. 

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele 

didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul 

creaţiei literar - artistice. 

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost 

suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată. 

(5) La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, de preşedinte al consiliului judeţean sau 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea 

aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de 

încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. 

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 

anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind 

scutită de taxa de timbru judiciar. 

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru 

motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile 

prevăzute de lege. 

 

Indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al consiliului 

judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean 

(1) Persoanele care începând cu anul 1992 au deţinut calitatea de primar, viceprimar, preşedinte sau 

vicepreşedinte al consiliului judeţean şi care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, 

ale vârstei standard de pensionare reduse aşa cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de 

pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o 

indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă. 

(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă reprezintă suma de bani acordată lunar persoanelor care au 

exercitat calitatea de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

(3) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene beneficiază de 

indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită 

de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare. 

(4) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu condiţia ca 

persoanele prevăzute la alin. (1) să fi exercitat cel puţin un mandat complet de primar, viceprimar, 

preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

(5) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de 

mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. 

(6) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate diferite, 

acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate în considerare la stabilirea 

indemnizaţiei pentru limită de vârstă, în limita prevăzută la alin. (4). 

(7) În cazul exercitării unor mandate diferite în condiţiile prevăzute la alin. (4), la calculul 

indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute aflate 

în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcţie. 

(8) În cazul exercitării unor mandate diferite, la calcularea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se 

va proceda după cum urmează:  
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a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplică modalitatea de calcul prevăzută la alin. 

(5); 

b) cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă la care au dreptul persoanele prevăzute la 

alin. (1) reprezintă suma valorilor obţinute prin aplicarea prevederilor lit. a).  

(9) În cazul în care persona care beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă potrivit 

prevederilor alin. (1) începe exercitarea unui nou mandat, în condiţiile legii, acordarea 

indemnizaţiei se întrerupe, aceasta fiind reluată după încetarea mandatului, în cuantumul recalculat 

prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, în condiţiile 

prevăzute la alin. (4) şi (5). 

(10) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul 

public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public. 

(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate. 

(12) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat şi este prevăzut 

pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ - teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de 

aprobare a bugetului de stat. 

(13) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la 

unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială pe raza căreia şi-a exercitat solicitantul mandatul. 

Situaţia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ - teritorială se transmite 

administraţiilor finanţelor publice judeţene, respectiv direcţiei generale regionale a municipiului 

Bucureşti, după caz, care le centralizează pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti şi le transmite 

Ministerului Finanţelor Publice în vederea fundamentării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare 

unitate/subdiviziune administrativ - teritorială. 

(14) Procedura şi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin hotărâre 

a Guvernului. 

(15) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii, 

viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care au fost condamnaţi definitiv 

pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene, 

a unei infracţiuni de corupţie. 

(16) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului se restituie la bugetul de stat, în condiţiile legii. 

 

Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative 

    Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. 

 

Indemnizaţia 

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, 

respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor, viceprimarilor, 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea 

la şedinţe. 

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la şedinţele 

ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi ale 

comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 

respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului cod, respectiv ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 

(3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă 

participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe 

lună, desfăşurate în condiţiile legii. 

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile 

secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
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(5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni li se aplică în mod corespunzător prevederile 

art. 153 alin. (2)OUG 57/2019, Cod administrativ. 

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc. 

(7) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei 

prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în 

concordanţă cu posibilităţile de finanţare. 

(8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte 

venituri, în condiţiile legii. 

(9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de 

consiliu local, respectiv judeţean, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de 

drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 

 

Dreptul la concediu 

    Primarii şi viceprimarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au 

dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi la concedii plătite în 

cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 

 

Concediul de odihnă 

(1) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la art. 213, OUG 57/2019 este 

de 25 de zile lucrătoare. 

(2) Planificarea concediului de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 213 se face de preşedintele 

consiliului judeţean sau de primarul unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, în luna 

decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu 

vicepreşedinţii, respectiv cu viceprimarii. 

(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii aceluiaşi consiliu judeţean, primarul şi viceprimarul, respectiv 

viceprimarii aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale nu pot efectua concediul de 

odihnă simultan. 

(4) În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 213 începe în timpul anului, durata 

concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi 

lucrat în anul respectiv. 

(5) Pentru perioada concediului de odihnă, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, 

primarii şi viceprimarii beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnică a 

indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de 

concediu de odihnă. Media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul se 

calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la 

numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectivă/respective. 

(6) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi viceprimarii efectuează concediul 

de odihnă în fiecare an. 

(7) Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 213 poate fi întrerupt în mod excepţional 

dacă interesele colectivităţii locale impun prezenţa acestora în unitatea/subdiviziunea administrativ - 

teritorială. În asemenea situaţii, înlocuitorul desemnat îl înştiinţează de îndată pe preşedinte, 

respectiv pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au 

determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu 

perioada cât a fost întrerupt. 

 

Alte tipuri de concediu 

(1) În afara concediului de odihnă, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi 

viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de 
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maternitate, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2) Persoanele prevăzute la art. 213 OUG 57/2019 beneficiază de concediu fără plată şi concediu 

pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) Pentru evenimente familiale deosebite , în afara concediului anual de odihnă,salariații au dreptul 

la zile de concediu plătit după cum urmează:  

a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză; 

b) 3 zile pentru naşterea sau căsătoria unui copil; 

c) 3 zile în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude sau afin de până la gradul II 

inclusiv.  

(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în 

cazul viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, se aprobă de către primar, respectiv de 

către preşedintele consiliului judeţean. 

 

Transportul 

    Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în 

comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară 

şedinţa consiliului local, a consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate primesc 

contravaloarea transportului. 

 

Formarea profesională 

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională. 

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a 

indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru 

programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de 

Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, 

cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul 

autorităţii sau instituţiei publice. 

 

Accesul la informaţii 

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi 

persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, 

potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 

 

Dreptul la asociere 

    Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii. 

 

Obligaţiile aleşilor locali 

 

Art.6  Aleșii locali au următoarele obligații : 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20146462


Page 9 of 37 

 

• Respectarea legii  

• Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate  

• Buna - credinţă şi fidelitatea  

• Probitatea şi discreţia profesională  

• Cinstea şi corectitudinea  

• Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali  

• Transparenţa activităţii  

 

Respectarea legii 

(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor 

de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii 

injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, după caz. 

 

Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate 

    Consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii 

consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 

Buna - credinţă şi fidelitatea 

    Consilierii locali şi consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarii 

şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai 

unităţilor/subunităţilor administrativ - teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, 

la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care 

le reprezintă, după caz, cu bună - credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 

 

Probitatea şi discreţia profesională 

    Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

 

Cinstea şi corectitudinea 

(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este 

interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. 

(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi 

de interes personal. 

 

Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali 

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată 

pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în 

consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 
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(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este 

făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 

(3) Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. Fiecare preşedinte al 

consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii deliberative un raport privind modul de 

îndeplinire a atribuţiilor sale. 

(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin 

lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o 

informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de 

zile de la data încheierii deplasării. 

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării. 

 

Transparenţa activităţii 

(1) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean este obligat ca, prin intermediul secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună la 

dispoziţie consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni, la cererea acestora, în termen de cel 

mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii. 

(2) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni pot adresa întrebări şi interpelări primarului, 

viceprimarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor consiliului judeţean, 

după caz. 

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, 

dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean. 

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la 

următoarea şedinţă a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean. 

Art.7      Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese  

•  Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali  

•  Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali  

•  Declaraţia de interese şi declaraţia de avere  

•  Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese  

 

Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali 

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi 

viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier 

local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru 

persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod. 

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul, primarul general şi 

viceprimarul municipiului Bucureşti, preşedintele şi vicepreşedintele consiliului judeţean le pot 

desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 

alin. (2). 

 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 
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(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau 

participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la 

încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:  

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care 

obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 

către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.  

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se 

consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul 

şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 

 

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere 

    Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi 

declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese 

    Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de 

interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 8 Răspunderea aleşilor locali  

•  Tipurile de răspundere a aleşilor locali  

• Răspunderea consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni  

•  Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni  

•  Avertismentul  

• Chemarea la ordine  

•  Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală  

•  Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate  

•  Aplicarea sancţiunilor  

•  Sancţiuni aplicabile viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean  

• Răspunderea aferentă actelor administrative  
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•  Contravenţii şi sancţiuni  

 

Tipurile de răspundere a aleşilor locali 

    Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în 

exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale prezentului cod. 

 

Răspunderea consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni 

(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni răspund în nume propriu, pentru activitatea 

desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac 

parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. 

(2) În procesul - verbal al şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean se consemnează 

rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, respectiv a consilierului judeţean, se 

menţionează în mod expres votul acestuia. 

 

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, respectiv de către consilierii judeţeni a prevederilor 

prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor 

regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, 

consiliul local sau consiliul judeţean poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) eliminarea din sala de şedinţă; 

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; 

f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.  

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de 

la alin. (1) lit. e) - g) de către consiliul local, respectiv de către consiliul judeţean, prin hotărâre. 

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e) sunt aplicabile şi viceprimarilor şi vicepreşedinţilor 

consiliilor judeţene, după caz. 

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de 

specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport 

întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

 

Avertismentul 

    La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local, respectiv consilierului 

judeţean în culpă şi îl invită să respecte regulamentul. 

 

Chemarea la ordine 

(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni care nesocotesc avertismentul şi invitaţia 

preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod 

grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine. 
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(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul - verbal de şedinţă. 

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, respectiv consilierul judeţean este invitat de 

către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat 

incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. 

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele 

de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

 

Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală 

    În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau consilier judeţean, după caz, 

continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta 

nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un 

consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. 

Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

 

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate 

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, 

consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate aplica sancţiunea excluderii temporare a 

consilierului local, respectiv a consilierului judeţean de la lucrările consiliului local sau ale 

consiliului judeţean, după caz, şi ale comisiilor de specialitate. 

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate 

aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean şi ale 

comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. 

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare. 

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care 

asigură ordinea publică locală. 

 

Aplicarea sancţiunilor 

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f),OUG 57/2019 se aplică prin hotărâre 

adoptată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean cu majoritatea absolută. 

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f),OUG 57/2019 

consilierii locali sau judeţeni în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă. 

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi 

drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. 

a) - d)OUG 57/2019. 

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) OUG 57/2019, se pot aplica în mod corespunzător 

viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, pentru abaterile săvârşite în 

calitatea lor de consilier local, respectiv de consilier judeţean. 

 

Sancţiuni aplicabile viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean 

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar sau de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:  

a) mustrare; 

b) avertisment; 
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c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% timp de 1 - 3 luni; 

d) eliberarea din funcţie.  

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean, la propunerea motivată a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 

judeţean. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor 

locali sau consilierilor judeţeni, după caz, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea 

calificată de două treimi din numărul consilierilor locali sau consilierilor judeţeni în funcţie, după 

caz. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face 

cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188 OUG 57/2019, după caz. 

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de 

consilier local sau judeţean, după caz, al viceprimarului sau al vicepreşedintelui consiliului 

judeţean. 

 

Răspunderea aferentă actelor administrative 

(1) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, 

după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise 

sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii. 

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine 

exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente 

de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea 

documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a 

semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea 

administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din 

aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea 

prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau 

adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte. 

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau 

adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-

au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau 

autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale prezentului cod. 

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute 

la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 

553, OUG 57/2019. 

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în 

condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Contravenţii şi sancţiuni 

(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:  

a) nepunerea în aplicare, cu rea - credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar; 

b) nepunerea în aplicare, cu rea - credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele 

consiliului judeţean; 

c) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislaţia care reglementează finanţele publice locale, a 
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proiectului bugetului unităţii administrativ - teritoriale de către primar, respectiv preşedintele 

consiliului judeţean, din culpa lor; 

d) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor; 

e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului 

judeţean, în calitatea acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ - teritoriale; 

f) netransmiterea în termenul prevăzut la art. 243 alin. (3) către camera notarilor publici a sesizării 

pentru deschiderea procedurii succesorale.  

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 

(3) Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor 

de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, 

reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii. 

(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei 

privind regimul juridic al contravenţiilor 

 
Cap. 3. Drepturile  şi  obligaţiile  angajațiilor 

 

 

Art. 9. Angajaţii  au  următoarele  drepturi: 

a) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

b) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale 

mediului de muncă; 

c) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

d) dreptul la repaus zilnic şi saptămânal; 

e) dreptul la concediu de odihnă anual; 

f) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

g) dreptul la demnitate în muncă; 

h) dreptul la acces la formarea profesională; 

i) dreptul la informare şi consultare; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

l) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

 
 

Art. 10. Angajaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de legile în vigoare. 

 
Art. 11. Angajaţilor le revin următoarele obligaţii: 

 

a) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului; 

b) să respecte disciplina muncii; 

c) să respecte prevederile sistemului de management al calităţii implementat în 

Primărie; 

d) să excludă manifestările de formalism şi birocraţie; 

e) să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă, în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor de serviciu; 

f) să participe, atunci când necesităţile o cer şi se dispune, indiferent de funcţia sau de 

postul ocupat, la efectuarea oricăror acţiuni ce revin administraţiei publice locale; 

g) să înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce au luat la cunoştinţă de existenţa unor 

nereguli, abateri ori lipsuri în muncă, sau de altă natură; 

h) să depună eforturile necesare pentru ridicarea calificării profesionale şi pentru 

creşterea calităţii muncii; 

i) să îşi însuşească şi să aplice prevederile actelor normative de interes general şi cele 

specifice domeniului de activitate; 
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j) să îşi desfăşoare activitatea numai în limitele legilor în vigoare; 

k) să aibă un comportament profesional şi civic, adecvat prestigiului instituţiei; 

l) să respecte prevederile legale şi cele cuprinse în prezentul regulament intern, în 

contractul colectiv de munca aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

m) să fie fidel faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

n) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii din instituţie; 

o) să respecte secretul de serviciu; 

p) să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să 

manifeste un comportament civilizat şi demn în relaţiile cu colegii şi cu ceilalţi salariaţi din 

instituţie;  

q) să manifeste solicitudine şi respect în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei; 

r) să pună la dispoziţia consilierilor locali documentele sau informaţiile solicitate, cu 

acordul secretarului primăriei, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Local; 

s) prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 

normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, le este interzisă 

urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii 

materiale sau morale altor persoane; 

t) să nu folosească poziţia oficială pe care o deţine, pentru a influenţa anchetele interne 

ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri; 

u) să nu solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, 

care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 

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

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

v) sa nu furnizeze informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a 

statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau 

închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

w) Să îndeplinească dispozițiile primarului, acestea având character obligatoriu pentru 

funcționarii publici sau personalul cu contract individual de muncă, sub rezerva emiterii lor în 

condiții de legalitate. 

 

Cap. 4. Drepturile  şi  obligaţiile  funcţionarilor  publici 
 

Art. 12 Drepturile funcţionarilor publici  

• Dreptul la opinie  

• Dreptul la tratament egal  

• Dreptul de a fi informat  

• Dreptul de asociere sindicală  

• Dreptul la grevă  

• Drepturile salariale şi alte drepturi conexe  

• Dreptul la asigurarea uniformei  

• Durata normală a timpului de lucru  

• Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică  

• Dreptul la concediu  

• Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă  

• Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente  

• Dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional  

• Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat  

• Drepturi ale membrilor familiei funcţionarului public, în situaţia decesului acestuia  

• Dreptul la protecţia legii  

• Dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii sau 

instituţiei publice  
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• Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat  

 

Dreptul la opinie 

    Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat. 

 

Dreptul la tratament egal 

(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi funcţionarii publici stă 

principiul egalităţii de tratament faţă de toţi funcţionarii publici. 

(2) Orice discriminare faţă de un funcţionar public, definită în conformitate cu prevederile 

legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, este 

interzisă. 

 

Dreptul de a fi informat 

    Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea 

prezentului cod şi care îl vizează în mod direct. 

 

Dreptul de asociere sindicală 

(1) Dreptul de asociere sindicală şi de asociere la organizaţii profesionale este garantat 

funcţionarilor publici. 

(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să 

exercite orice mandat în cadrul acestora. 

(3) În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor 

sindicale, în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele 

de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în 

care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în 

organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a 

mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. 

(4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii 

nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale 

organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de 

interese care le este aplicabil. 

 

Dreptul la grevă 

(1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii. 

(2) Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe 

durata grevei. 

 

Drepturile salariale şi alte drepturi conexe 

(1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la salariu, prime şi alte drepturi, în 

condiţiile legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(2) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 
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Dreptul la asigurarea uniformei 

    Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o 

primesc gratuit. 

 

Durata normală a timpului de lucru 

(1) Durata normală a timpului de muncă pentru funcţionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi şi 

de 40 de ore pe săptămână, cu excepţiile prevăzute expres de prezentul cod sau de legi speciale. 

(2) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, 

sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au dreptul la 

recuperare sau la plata majorată, în condiţiile legii. 

 

Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică 

    Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile 

prezentului cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dreptul la concediu 

(1) Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii, în 

condiţiile legii. 

(2) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa 

funcţionarului public în cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 512 alin. (4) şi (5). 

 

Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă 

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale 

de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să asigure adaptarea locului de 

muncă pentru funcţionarii publici cu dizabilităţi şi de a pune la dispoziţia acestora instrumentele de 

asigurare a accesibilităţii, în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor aferente 

funcţiilor publice ocupate de aceştia. 

 

Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente 

    Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii. 

 

Dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional 

(1) Funcţionarii publici beneficiază de vechime în muncă, în specialitate şi în grad profesional. 

(2) Vechimea în muncă este vechimea dobândită în condiţiile reglementate de legislaţia muncii, 

precum şi vechimea dobândită în exercitarea unui raport de serviciu. 

(3) Vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, 

al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2060675
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către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei 

sau specializării sale. Constituie vechime în specialitate şi vechimea dobândită în temeiul unui 

contract individual de muncă, raport de serviciu sau ca profesie liberală în statele membre ale 

Uniunii Europene, precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de recunoaştere 

reciprocă a acestor drepturi, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a 

desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale. 

(4) În toate cazurile vechimea în specialitate se raportează la durata normală a timpului de muncă, 

fiind calculată prin raportare la fracţiunea de normă lucrată şi se demonstrează cu documente 

corespunzătoare. 

(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici nu constituie 

vechime în muncă, în specialitate şi în grad profesional, cu excepţiile prevăzute de lege. 

(6) Vechimea în gradul profesional este vechimea rezultată din activitatea efectiv desfăşurată de 

funcţionarul public într-o funcţie publică de execuţie corespunzătoare gradului profesional deţinut, 

cu excepţiile prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c) şi art. 514 alin. (1) lit. a) - d) şi j).OUG 57/2019. 

 

Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat 

    Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de 

stat, potrivit legii. 

 

Drepturi ale membrilor familiei funcţionarului public, în situaţia decesului acestuia 

(1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie 

de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de 

activitate a funcţionarului public decedat. 

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a 

instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile 

prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş. 

 

Dreptul la protecţia legii 

(1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. 

(2) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării 

asistenţei juridice, în cazul în care împotriva funcţionarului public au fost formulate sesizări către 

organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de 

serviciu. Condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc 

prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public este cea care formulează o sesizare penală sau o 

acţiune în justiţie împotriva acestuia. 

(4) În cazul în care funcţionarul public a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

cu intenţie directă, acesta are obligaţia restituirii sumei aferente asigurării asistenţei juridice 

prevăzute la alin. (2). 

(5) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public 

împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea 

funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia 

publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. 

(6) Autorităţile şi instituţiile publice pot stabili, prin acte normative, măsurile speciale de protecţie 

pentru funcţionarii publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional. 
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Dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii sau 

instituţiei publice 

    Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în 

situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în 

timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

 

Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat 

    Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu 

respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

 

Art. 13  Îndatoririle funcţionarilor publici  

• Respectarea Constituţiei şi a legilor  

• Profesionalismul şi imparţialitatea  

• Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare  

• Asigurarea unui serviciu public de calitate  

• Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice  

• Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia personală 

generatoare de acte juridice  

• Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică  

• Îndeplinirea atribuţiilor  

• Limitele delegării de atribuţii  

• Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea  

• Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje  

• Utilizarea responsabilă a resurselor publice  

• Subordonarea ierarhică  

• Folosirea imaginii proprii  

• Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri  

• Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor  

• Activitatea publică  

• Conduita în relaţiile cu cetăţenii  

• Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale  

• Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor  

• Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă  

 

 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să 

respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a 

dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită 

care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege. 

(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 

 

Profesionalismul şi imparţialitatea 
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(1) Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi 

independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe 

argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice 

sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici. 

(2) În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea 

şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 

(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de 

orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale 

presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură. 

(4) Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul 

subordonării ierarhice. 

 

Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

(1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. 

(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce 

atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane. 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(4) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţa de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

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

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

de păreri. 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

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

realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. 

(2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament 

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

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

instituţiilor publice. 

 

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Funcţionarilor publici le este interzis:  

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile 

acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care 

autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să 

furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii; 

c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege; 

d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de 
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acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea.  

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, 

dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

 

Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia personală 

generatoare de acte juridice 

    Funcţionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituţia publică, în mod corect şi 

complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt 

generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege. 

 

Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică 

(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea 

interdicţiilor şi limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420, OUG 57/2019. 

(2) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze 

vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor 

politice. 

(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

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

cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau 

asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea 

candidaţilor independenţi; 

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

c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte 

inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care 

funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor 

independenţi; 

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu 

pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice; 

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.  

 

Îndeplinirea atribuţiilor 

(1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia 

publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. 

(2) Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici. 

(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de 

la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la 

cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. 

(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), 

funcţionarul public răspunde în condiţiile legii. 

 

Limitele delegării de atribuţii 
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(1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act 

administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de 

maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile prezentului cod. 

(2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află în 

concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 OUG/572019 ori se află în 

deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile 

prezentului cod. 

(3) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea 

tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public. Funcţionarul 

public care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei 

publice pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile 

delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute. 

(4) În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei titular 

preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public 

care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară. 

(5) Prin excepţie de la alin. (3), atribuţiile funcţiei publice de secretar general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada 

prevăzută la alin. (1), conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, cu obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici. 

(6) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ - teritoriale postul conducătorului 

compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei publice de secretar 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru 

perioada prevăzută la alin. (1), unui alt funcţionar public, cu respectarea alin. (9). 

(7) Prin excepţie de la alin. (3) şi (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de secretar 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, în condiţiile alin. (5) sau (6), acestea sunt 

delegate unui alt funcţionar public, în următoarea ordine:  

a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate 

juridică sau administrativă; 

b) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă.  

(8) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i se 

deleagă atribuţiile. 

(9) Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi 

de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate. 

(10) Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care 

exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial. 

(11) Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate 

publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile 

expres prevăzute de lege. 

(12) În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de auditor şi 

consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, 

atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) 

şi (8) - (10). 

 

Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea 

    Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul 

acces la informaţiile de interes public. 
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Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

(1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 

pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care funcţionarii publici le-au primit cu 

titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice 

deţinute, care se supun prevederilor legale specifice. 

 

Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 

unităţilor administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice 

situaţie ca un bun proprietar. 

(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice 

deţinute. 

(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea 

utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este 

interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru 

realizarea acestora. 

 

Subordonarea ierarhică 

    Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 

lucrările şi sarcinile repartizate. 

 

Folosirea imaginii proprii 

    Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei publice în acţiuni publicitare 

pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

(1) Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 

unităţilor administrativ - teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:  

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui 

bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale. 

(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, supuse operaţiunilor de 

vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
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Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese 

şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având 

obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de 

interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. 

(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici 

au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a 

conflictului de interese, în termen legal. 

(4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii 

prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de 

avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii. 

 

Activitatea publică 

(1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau instituţiei 

publice, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii 

publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 

(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau 

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă 

punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară 

activitatea. 

(4) Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de 

specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. 

(5) Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic 

ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice. 

(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi date la 

care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile 

alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la 

imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot 

exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale 

s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în 

mod corespunzător. 

(8) Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul 

informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute 

de prezentul cod. 

(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare. 

 

Conduita în relaţiile cu cetăţenii 

(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează 

autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe 

respect, bună - credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională. 

(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, 
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integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, 

prin:  

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.  

(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea 

legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 

eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea 

normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

(5) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu 

care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să 

solicite acesteia un comportament similar. 

(6) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa 

autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a 

preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 

 

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter 

internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice 

pe care o reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare 

regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

 

Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 

(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau 

instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod 

privilegiat. 

(3) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 

personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 

(4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor publice de 

conducere, funcţionarii publici au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a 

manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine. 

(5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea 

de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile 

legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:  

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent 

funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 

corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine; 

c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din 

subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să 
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implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, 

atunci când este necesar; 

d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale 

pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau 

morale; 

e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să 

propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare 

persoană din subordine; 

f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care 

deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei 

respective; 

g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, 

cu privire la personalul din subordine.  

(6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din 

raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia de a 

nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine. 

 

Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă 

    Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condiţiile legii. 

 

Art. 14  Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor 

publice  

• Regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice  

• Raporturi ierarhice directe cu membri ai familiei  

• Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică  

• Conflictul de interese privind funcţionarii publici  

 

Regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 

    Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 

stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.  

 

Raporturi ierarhice directe cu membri ai familiei 

    Raporturile ierarhice directe cu membri ai familiei în exercitarea funcţiei publice sunt 

reglementate prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice. 

 

Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, 

prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. 

(2) Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 
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legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii 

didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori 

care au calitatea de formator, mentor sau persoană - resursă în cadrul programelor de formare 

profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării 

profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în 

comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor, 

organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulţilor. 

(3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a respecta 

programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în cadrul cărora 

sunt numiţi. 

 

Conflictul de interese privind funcţionarii publici 

    Funcţionarilor publici li se aplică regimul conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice 

stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice şi a funcţiilor publice. 

 

 

 

Art. 15. Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual în conformitate cu legislaţia 

muncii 

(1) Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual 

de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul 

raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile. 

(2) Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract de 

management exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare 

direct aplicabile, precum şi cele rezultate din executarea contractului. 

 

Depunerea declaraţiilor de avere şi de interese 

    Personalul contractual depune declaraţii de avere şi de interese numai în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Alte drepturi şi obligaţii specifice personalului contractual 

(1) Personalul contractual are dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile 

şi pregătirea profesională. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze planul 

de perfecţionare profesională a personalului contractual, anual, precum şi obligaţia să 

prevadă în buget sumele necesare pentru plata programelor de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi 

furnizori de formare şi perfecţionare profesională, a cheltuielilor de transport, cazare şi 

masă, în condiţiile legii. 

(2) Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare 

exercitării unei funcţii 

contractuale de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în 

condiţiile legii. 

(3) Dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432 - 434, 437 - 441, 443 - 449, 458 şi art. 506 alin. 

(1) - (9)OUG 57/2019 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20137202
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20137202
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Salarizarea personalului contractual 

(1) Salarizarea personalului contractual se face în condiţiile legii - cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi în condiţiile legislaţiei muncii. 

(2) Personalul contractual trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. 

 

Tipurile de răspundere a personalului contractual 

(1) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. 

(2) Dispoziţiile art. 490 şi 491 OUG 57/2019, se aplică în mod corespunzător. 

 

 

Cap. 5. Timpul  de  muncă, timpul  de  odihnă  şi  salarizarea 
 

Art. 16. Durata normată a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, 

iar programul zilei de muncă este între orele:  

         Luni -vineri     - 7.30-15.30 

 

Art. 17. Repaosul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica. 

 

Art. 18. În cazul unor situaţii speciale când sunt lucrări urgente, timpul de muncă zilnic 

poate fi depăşit cu până la 360 de ore anual. Efectuarea și compensarea orelor suplimentare se face 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 19. Programul de lucru cu publicul se stabileşte prin dispoziţie a primarului. 

 

Art. 20. Pentru munca prestată angajaţii au dreptul la un concediu de odihnă conform 

reglementărilor legale. 

 

Art. 21. Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul anului pentru anul următor, 

de către compartimente cu consultarea salariaţilor, avându-se în vedere, atât buna desfăşurare a 

activităţii cât şi interesele salariaţilor. 
Art. 22. În afara concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite, 

salariaţii au dreptul conform legilor în vigoare la: 

-1 și 2 ianuarie; 

-24 ianuarie 

-vinerea mare 

-prima și a doua zi de Paști; 

-1 mai ; 1 iunie ; prima și a doua zi de rusalii; 

-Adormirea Maicii Domnului ; 30 noiembrie –Sfântul Apostol Andrei 

-1 decembrie ; 

-prima și a doua zi de Crăciun; 

-2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. 

Concediul platit pentru evenimentele prevăzute mai sus se acorda la cererea solicitantului de 

conducerea instituţiei  si nu se include în durata concediului de odihna. 

Concediul platit pentru evenimentele prevăzute mai sus se acorda la cererea solicitantului de 

conducerea instituţiei  si nu se include în durata concediului de odihna. 
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Art. 23. Funcţionarii publici care îşi continuă studiile beneficiază de concedii de studii 

plătite, în limita a 30 de zile lucrătoare anual, dacă Primarul apreciază că studiile sunt utile 

Primăriei. 

Art. 24.  În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul conform legii, la concedii 

fără plată, de până la 90 de zile pentru rezolvarea următoarelor situaţii: 

- susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în învăţământul 

superior, a examenelor de an universitar, a examenului de diplomă, pentru toţi salariaţii care 

urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă; 

- susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenului de doctorat sau a tezei de 

doctorat, salariaţilor care nu beneficiază de burse pentru doctorat; 

- prezentarea la concurs, în vederea ocupării unui post în altă unitate; 

- îngrijirea de către unul din părinţi a copilului bolnav de peste 3 ani, în perioada indicată 

de certificatul medical; 

- tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 

cauză nu are dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru 

însoţirea soţului respectiv soţiei ori a unei rude apropiate – copil, frate, soră, părinţi, pe timpul cât 

aceştia se află la tratament în străinătate (în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului 

Sănătăţii); 

- alte situaţii cu aprobarea Primarului. 

 
Art. 25. În scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut se 

pot acorda concedii paternale, în conformitate cu Legea nr. 210 / 1999 privind concediul paternal. 

 
Art. 26. Angajaţii vor semna condicile de prezenţă la începerea şi la terminarea 

programului de lucru. 
 

Art. 27. Compartimentul Resurse Umane întocmeşte pe baza lor, Foile de prezenţă şi le 

depune la Serviciul Financiar Contabilitate. 
 
Art. 28. Pentru munca prestată angajaţii au dreptul la un salariu şi la sporuri conform 

reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 29. Data de plată a drepturilor salariale este ziua de 5 a fiecărei luni. 

 
Cap. 6. Reguli  privind  protecţia,  igiena  şi  securitatea  muncii 

 
Art. 30. Conducerea asigură amenajarea şi dotarea corespunzătoare a fiecărui loc de 

muncă, cu mobilier, materiale, rechizite şi aparatura necesară. 

 

Art. 31. Primăria are obligaţia să asigure salariaților condiţii normale de muncă şi igienă, 

de natura să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizica şi psihică. 
 

Art. 32. Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de 

sănătate, schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face 

pe o funcţie publică corespunzătoare, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să 

îndeplineasca noile atribuţii care îi revin. 

 

Art. 33. La angajare, salariaţii vor fi informaţi atât asupra condiţiilor de muncă cât şi 

asupra prevederilor prezentului regulament. 

 
Art. 34. Conducerea asigură permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere 

la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. 
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Art. 35. Salariţii vor anunţa imediat conducerea la apariţia unor situaţii care modifică 

securitatea locului de muncă sau pot afecta starea lor de sănătate. 

 

Art. 36. Salariaţii vor lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 

mediului de muncă. 

 

Art. 37. Fiecare compartiment va avea afişate la vedere, regulile privind securitatea şi 

sănătatea în muncă, care trebuie respectate. Aceste reguli se vor stabili în funcţie de specificul 

activităţii fiecărui compartiment şi cu consultarea sindicatului. 

 

Art. 38. Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se face la 

angajare, în cadrul instructajului general, periodic, de către persoana desemnată cu atribuții în 

domeniu şi la schimbarea locului de muncă, de către persoana desemnată cu atribuții în domeniu. 

 

Art. 39. Salariaţii sunt obligaţi să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a 

muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 

Art. 40. Salariaţii sunt obligaţi să acorde primul ajutor, în caz de accidente de muncă, 

celor accidentaţi. 

 

Art. 41. Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor 

atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 

 

Art. 42. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea lor la cunoştinţa salariaţilor, de către salariaţii cu 

atribuţii în acest sens, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, 

contravenţional sau penal după caz. 

 

Art. 43. Pentru protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la 

locurile lor de munca se vor respecta prevederile OUG nr. 96 / 2003 privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă, actualizată și ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

actualizată. 

 

Cap. 7. Reguli  privind  disciplina  muncii 
 

Art. 44. În incinta Primăriei, fiecare angajat este obligat să poarte la vedere, un ecuson cu 

numele şi prenumele, funcţia, compartimentul şi fotografia posesorului. 
 

Art. 45. Normele de conduită ce trebuie respectate de către funcţionarii publici sunt 

prezentate în Codul de conduită al funcţionarilor publici. 

 

Art. 46. Se  interzice  angajaţilor: 

a) prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice; 

b) părăsirea serviciului sau plecarea din instituţie fără motive temeinice şi fără aprobarea 

şefului ierarhic; 

c) orice preocupări de ordin personal pe durata programului de activitate; 

d) aducerea în instituţie a copiilor minori, în scopul supravegherii acestora; 

e) introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în sediul instituţiei.  

 

 Cap. 8. Reguli  privind  respectarea  principiului  nediscriminării  şi  
a 

înlăturării  oricărei  forme  de  încălcare  a  demnităţii 
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Art. 47. Este interzisă orice discriminare a salariaţilor pe criterii politice, de apartenenţă 

sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau 

de orice altă asemenea natură, conform principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 

 

Art. 48. În cadrul Primăriei, discriminarea între sexe este considerată abatere disciplinară. 

 

Art. 49. Primarul şi funcţionarii publici sunt obligaţi în cadrul relaţiilor de muncă de orice 

fel, să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi. 

 

Art. 50. Hărţuirea sexuală a unei persoane, de către o altă persoană, la locul de muncă sau 

în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, este considerată abatere disciplinară. 

 

 

Cap. 9. Comisia  de disciplină 
 

 

Art. 51. În cadrul Primăriei este numită prin dispoziţie o Comisie de disciplină. 

 
Art. 52. Comisia de disciplină este constituită şi îşi desfăşoară activitatea conform 

prevederilor HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină. 

 
Art. 53.Comisia de disciplină are următoarea competenţă:  

a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2), cu excepţia 

abaterii disciplinare referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. 

l)OUG/57/2019; 

b) propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici; 

c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor 

publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară referitoare la 

incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l),OUG 57/2019 în vederea verificării şi 

soluţionării.  

(2) Din comisia de disciplină face parte şi cel puţin un reprezentant al organizaţiei sindicale 

reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici 

pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ 

sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. 

(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita 

compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele 

sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare. 

(4) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi funcţionari 

publici, numiţi prin decizie a prim - ministrului, la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) şi alin. (5) - (10)OUG 57/2019. 

(5) Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti se constituie la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti, prin 

ordin al prefectului şi este compusă din:  

a) subprefectul care are atribuţii în domeniul verificării legalităţii; 

b) secretarul general al judeţului sau secretarul general al municipiului Bucureşti, după caz; 

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ - 

teritoriale din judeţul respectiv sau de secretarii generali ai sectoarelor municipiului 

Bucureşti, după caz.  
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(6) Membrii supleanţi pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (5) sunt:  

a) secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale reşedinţă de judeţ sau secretarul 

general al unui sector al municipiului Bucureşti, după caz; 

b) un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul respectiv; 

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ - 

teritoriale din judeţul respectiv.  

 (7) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi 

componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

Art. 54.  Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei 

de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau 

dispoziţiei de sancţionare. 
 

 

 

Cap. 10. Abateri  şi  sancţiuni  disciplinare 
 

 

Art. 55. Încălcarea îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 

contravenţională, civilă sau penală, după caz. 
Art. 56. Constituie  abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absenţa nemotivată de la serviciu; 

d) nerespectarea programului de lucru; 

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul 

public îşi desfăşoară activitatea; 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j) efuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca 

urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale; 

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii 

publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi; 

l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează 

pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de 

incompatibilitate; 

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.  
 

 

 
 

Art. 57. Constituie abateri deosebit de grave, care pot atrage desfacerea disciplinară a 

contractului de muncă, chiar dacă cel în cauză nu a mai avut abateri, următoarele fapte: 

a) absentarea nemotivată de la serviciu 3 zile consecutive într-o lună sau 3 zile în 3 luni 

succesive; 

b) furturi sau însuşirea de bunuri sau valori aparţinând primăriei sau salariaţilor; 

c) provocarea de accidente grave de muncă prin neglijenţă sau rea voinţă; 
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d) distrugerea prin neglijenţă gravă sau cu intenţie a bunurilor aparţinând Primăriei; 

e) lovirea sau alte violenţe săvârşite de salariaţi în incinta instituţiei; 

f) alte fapte deosebit de grave. 

 

Art. 58. Tipurile de răspundere a personalului contractual: 

(1) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu 

atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. 

(2) Dispozițiile art. 490 și 491, OUG 57/2019 se aplică în mod corespunzător. 

 

Art. 59. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici: 

a) mustrarea scrisă; 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

c) diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o perioadă de până la un an de zile; 

d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani; 

e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 

diminuarea corespunzătoare a salariului; 

f) destituirea din funcţia publică. 
 

Art. 60. La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de: 

a) cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,  

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, 

c) gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii,comportarea generală în serviciu, 

d) existenţa în antecedente a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în 

condiţiile prezentului cod. 

 

Art. 61. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a 

faptei săvârșite și după audierea funcționarului public.  

 
Art. 62. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea 

nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie 

privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces - verbal şi nu 

împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii 

 

Art. 63. Primarul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

 

Art. 64. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în dispoziţie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, care au fost încalcate de angajat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

 

Art. 65. Impotriva sancţiunii disciplinare salariatul se poate adresa cu o contestaţie la 

Primar, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii aplicate, care emite, pe baza 

propunerii comisiei de disciplină, dispoziţia definitivă. 

 
Art. 66. Dispoziţia de sanctionare se comunică angajatului în cel mult 5 zile calendaristice 

de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
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Art. 67. Comunicarea se predă personal angajatului, cu semnătură de primire, ori, în caz 

de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

 
Art. 68. Dispoziţia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
 

Cap. 11. Avertizorul  

 
Art.69. Drepturile angajaţilor care devin avertizori în condiţiile Legii nr. 571/2004 privind 

protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnaleaza 

încălcări ale legii 

a) avertizor înseamnă persoana care este încadrată într-o instituţie publică şi care face 

cu bună-credinţă o sesizare care constituie avertizare în interes public, deoarece priveşte: 

 infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni 

în legatura directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în 

legatura cu serviciul; 

 infracţiuni impotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 

 practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor 

unităţilor prevăzute la art. 2; 

 încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

 folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

 partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor 

alese sau numite politic; 

 încălcări ale legii în privinta accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

 încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finantarile 

nerambursabile; 

 incompetenta sau neglijenţa în serviciu; 

 evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; 

 încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

 emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup 

sau clientelare; 

 administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat; 

 încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei 

administrări şi cel al ocrotirii interesului public. 

b) sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, 

alternativ sau cumulativ: 

 şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

 conducatorului instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte 

persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu 

se poate identifica exact făptuitorul; 

 comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul instituţiei publice, 

din care face parte persoana care a încălcat legea; 

 organelor judiciare sau organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea 

conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor; 

 comisiilor parlamentare sau mass-media; 

 organizaţiilor profesionale, sindicale, patronale sau neguvernamentale 

c) protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a altor categorii de 

personal, după cum urmează: 

 avertizorii beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară; 

 la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 

comisia de disciplină are obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului. Anunţul se 
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face prin comunicat pe pagina de Internet a instituţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea 

şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate. 

 în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 

direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de 

disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

d) în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 

dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a 

fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă. 

 

Cap. 12. SOLUŢIONAREA  LIBERULUI  ACCES  LA  INFORMAŢII 
 

Art. 70. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public este realizat pe baza 

prevederilor Legii nr: 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată. 
 

Art. 71. În cazul primirii unuei solicitări de la cetăţeni, salariaţii Primăriei vor respecta 

prevederile procedurii cuprinse în sistemul de control managerial. 
 

Art. 72. În cazul primirii unei solicitări de la reprezentanţii instituţiilor de presă, salariaţii 

Primăriei vor respecta prevederile procedurii cuprinse în sistemul de control managerial. 
 

Cap. 13. SOLUŢIONAREA  TRANSPARENŢEI  DECIZIONALE 
 

Art. 73. Sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice locale faţă de 

cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative şi stimularea participării acestora la procesul de 

luare a deciziilor de interes general cu caracter normativ, este asigurat prin Legea 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
 

Art. 74. Circuitul documentelor necesare pentru emiterea unei dispoziţii normative de 

interes general este prezentat în procedura cuprinsă în sistemul de control managerial. 
 

Art. 75. Circuitul documentelor necesare pentru emiterea unei hotărâri normative de 

interes general este prezentat în procedura cuprinsă în sistemul de control managerial. 
 

Art. 76. Salariaţii Primăriei vor permite accesul cetăţenilor la şedinţele publice şi vor 

asigura implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes 

public. 
 

Cap. 14. SOLUŢIONAREA  PETIŢIILOR  CETĂŢENILOR 
 

Art. 77. Modul de tratare a petiţiilor cetăţenilor este prevăzut în OG nr.: 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată. 
 

Art. 78. În sensul ordonanţei, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită 

o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice. 
 

Art. 79. Pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la activitatea desfăşurată 

în cadrul instituţiei, se vor respecta prevederile procedurii din cadrul sistemului de control 

managerial. 

 
Cap. 15. Dispoziţii  finale 

 

 

Art. 80. Orice angajat are dreptul de a sesiza Primarul cu privire la dispoziţiile 

Regulamentului de Ordine Interioară, în măsura în care poate face dovada încălcării unui drept al 

său. 
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Art. 81. Toţi salariaţii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului 

Regulament de Ordine Interioară. 

 
Art. 82. Regulamentul de Ordine Interioară este aprobat de  Consiliul Local al comunei 

Crizbav şi intră în vigoare conform acesteia. 
 

Art. 83. Dispoziţia de aprobare va cuprinde şi modalităţile de comunicare.  

 

Art. 84. După intrarea în vigoare a prezentului regulament de ordine interioară, orice 

schimbare a conţinutului, se va face numai printr-o dispoziţie de modificare a dispoziţiei iniţiale. 

 

 

      

 

 

 


