
ROMANIA, 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
DIN  1-1 	W./.46 	• 

Privind:aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Tecuci si al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 97985/17.12.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuei , Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de 

21.12.2018; 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 97986/17.12.2018 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Comp. Resurse 

Umane, SSM inregistrat sub nr. 97987/17.12.2018 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 5; 
Avand in vedere acordul SIND 	IEC Tecuci nr.21/17.12.2018 inregistrat la UAT Municipiul 

Tecuci sub nr. 97977/17.12.2018; 
Avand in vedere HCL Tecuci nr. 165/29.12.2016 — privind aprobarea modificarii 

Organigramei si a Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci; 
Având în vedere prevederile art.36, alin.2 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala (r.2) ; 
Având in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publiel, 

republicată, eu modificările şi completările ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită  a functionarilor 

publicl, republicată  ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului 

contractual din autoritatile si institutille publice ; 
Având in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat ă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
In baza prevederilor 45 alin. (1) si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala (r.2) ; 

HOTARASTE:  

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Aparatului ,de 
Speciaritate al Primarului Munieipiului Tecuci si al Aparatului Permanent de Lucru al 
Consillului Local, conform anexel nr. 1, parte integrantă  clin prezenta hotărare. 

Art. 2 Prezentul Regulament de .organizare şi funeţionare va fi adus la cuno ştinfa sub 
semnătură  funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primartilui 

Tecuci. 
Art. 3 Cu ,data adoptă"rii prezentel hotărâri se abrogă  Hotărarea Consiliului Local al. 

inunicîpiuluî Tecuci nr..40/16.03.2011., privind .aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
'al aparatului de 'specialitate ai Primandui ruunicipiului Tecuci 

Art.,I.Prezerita hotarare v , tia indep1in.ie prin grija Primarului Murucipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta 1otararaf o3nunicata celor interesati prin grija Secretarului 

Munkipidui Tecuci 
PRESEDINTE SEPOTIA` 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRETAR., 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 97986/17.12.2018 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Tecuci si al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local. 

Având în vedere că  de la ultima modificare şi completare a Regulamentului de organizare ş i 
funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.40/16.03.2011, au fost emise acte normative prin care a fost 
modificat cadrul legal şi atribuţifie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Tecuci ; 

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) este un instrument de conducere care descrie 
structura unei organizatii, prezentând pe diferitele ei componente atributii, competen ţe, niveluri de 
autoritate, responsabilitati, mecanisme de relatii. 

Noua structura aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.165/29.02.2016 are o serie de 
modificari care privesc desfiintarea unor servicii/ birouri/compartimente sau transformarea acestora, 
precum si modificarea subordonarii lor. 

in principal prin prezentul Regulament au fost actualizate, redefinite ş i reaşezate limitele de 
competen-ţă, atribu-ţfile directiilor si ale compartimentelor de specialitate , conform referatelor depuse 
de catre sefii directiilor si compartimentelor de specialitate ca urmare a modificarilor din organigrama 
si a modificărilor legislative . 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă  prin hotărare de consiliu local potrivit 
prevederilor Legii nr. 215/2001 republicat ă, actualizată  privind administra-ţia publică  locală . 

Avind in vedere ca aceste modificari in structura impun adaptarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Aparatului de specialitate al primarului consideram ca Prezentul Proiect de Horarare 
indeplineste conditiile de legalitate, drept pentru care supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotarire in forma propusa. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. RESURSE UMANE SSM 

RAPORT DE SPECL4LITA TE 

Nr. 97987/17.12.2018 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare aI aparatului de specialitate 
al Prixnarului inunicipiului Tecuci si al Aparatului Permanent dc Lucru al Consiliului Local 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tecuci, în calitate de ini ţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată  sub nr.97986/17.12.2018 prin care propune Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Tecuci; 

Având în vedere că  de la ultima modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat prin H.C.L.nr.40/16.03.2011 au fost emise acte normative prin care a fost 
modificat cadrul legal şi atribuţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Tecuci; 

Având în vedere structura organizatoric ă  a instituţiei aprobată  prin Hotărârea Consiliului Local aI 
municipiului Tecuci nr. 1 65/29. 1 2.20 1 6 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1 88/1 999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările u1terioare; 

In baza prevederile Legii rir. 7/2004, privind Codul de conduit ă  a functionarilor publici, 
republicată ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului 
contractual din autoritatile si institutiile publice; 

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in cornpetenta sa prin actele normative, Primai 
beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce. 

Aparatul de specialitate a1 Primarului este organizat pe directii, servicii, birouri si compartimen 
potrivit organigramei si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Municipiului Tecuci, ca organ 
administratiei publice locale. 

In activitatea sa, aparatul de specialitate raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributii] 
stabiiite in Regulamentul de organizare si functionare, asigura aducerea la indeplinire a actelor normati 
adoptate de Parlamentul si Guvernul Romaniei si a deciziilor Primarului Municipiului Tecuci. 

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) este un sinstrument de conducere care descrie 
structura unei organizatii, prezentând pe diferitele ei componente atributii, competen ţe, niveluri de 
autoritate, responsabilitati, mecanîsme de relatii. 	 . 

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) se cornpleteaz ă  şi se rnodifică  ori de câte ori est 
nevoie, urinare a unor modific ări legislative, noi activit ăţi sau .cornpetenţe date în sarcina adrninistra ţiei 
publice Iocale sau reorganizarea unor activit ăţ i sau cornpartimeiite, prin grija Cornp. Resurse Urnane,SSIV 
urmare a propunerilor înaintate acestuia de efîi depariarnentelor d.in cadrul institu ţiei şi se cornpietează  de 
drept cu prevederile Regulamentului Intern, a altor regulamente interne aprobate prin dispozi ţia prirnarulu: 
sau hotărâre a consi]iului ]oca1 dup ă  caz, precum şi cu prevedeiie ator acte norrnative. 

Structura aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.165/29.02.2016 are o seric de nicdic.ari 
care privesc desfintarea unor serviciil birouriIcornartirnente sau transformarea acestora, precurn si 
moclificarea subcrdcrarii Ior. 



in principal prin prezentul Regulament au fost actualizate, redefinite ş i rea şezate ]irnjtele de 
competent ă , atributile directiilor si ale compartimentelor de specialitate ca urmare a modific ărilor 
legislative . 

Avind in vedere aceste aspecte se impune adoptarea unui nou Regulament de Organizare ş i 
funcţionare 

Avand in vedere cele mentionate, consideram ca Proiectul de hotarire indeplineste conditiile de 
legalitate si oportunitate, fapt pentru care il supunem , supunem spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului local Tecuci 

COMP. RESURSE UMANE, SSM 



Anexa la HCL nr. 4 21.2.2018 

REGULAMENTUL 
DE ORGANZARE Si FUNCTONARE A APARATULUI DE SPECALITATE 

Capi1oll I •- soii mentrale 

Prezentul Rg.ulament :de oiganizare şi furcţionare al Aparatuiui de Speciaiitate al 
Primaruiui municipiuIui Tecuci :este eiabor•at în baza art35 .alîn 3 iit.b) dîn Lgea 
nr.2151200 1 privind.adminigtraţia publ.ică  !ocală  republicată . 

ART.L 	(1). Servieiile aparatului de specialitate aI rirnaruiui .capiind resursele 
umane, striucturate p.e compartimente func ţionale, .dotate cu resursc materiale necesare, 
înfiinţate şi oganiiate de Ccnsiliui loca1 în pri.ncipaleie .dom.enii de activitate potrivit 
specificuiui şi nevoilor 1ocaie, cu respectarea prevederi1or legale în v.igoare şi în iimita 
mijl.oacelor financiare •de carie dispune. 

2). Resurele umane ,sunit constituité din func ţionari publici şi funcţionari .angaaţi pe 
bază  de contract individual de muncă, personal saIarizat din bugetul local. 
(3). Resursele miateri1e sunt cons,tituite din patrimoniuÎ muni.cîpiuiui Tecuci a c ărui 

adminîstratore.steConsîliuiiiii iocal Ţecuc:.i, destinate asgur ăiii funeţionăriii iristituţiei. 
ART2.. (I1. Regentui de oganizare 5i funcţîonare al aparatului de specia1itaite aI 

Primaruiui este ansa.i biili nornie]or juridi.ce care regleme.nteaz ă  rporturi1e ce a epar în 
procesui de ereare, riea;1izare, modificare ş i încetarie a obitigaţiiior de scrvicîu ale 
salariaţîkir acestuia. 

(2). Regulamentul de organizare şi funcţionare ai apartuini de şpecialitaite al 
Primaruiui se a.plică  tuturor salarîaţiior instituţiei, indiferent de funcţie şi are ca scop 
asigur.ariea cxe.rcitării Ia nivei optim a atribuţi.ilor ce revin admînistraţici publîce iocal.e. 

ART.3.it).i.u1aniie.ntui de organizare i func ţionare a1 parntuîui de pe.cîa1itate a1 
Primaruiuii capri 	oebigatori.i priiviiiid: 
a)Compete.nţ ]e e enteior funcţionaie şi aie f na r publici dîn cadr 

aparatului 4e .specîaiiitae a1 Primarûlui 
b)Orga.n:izarea se.riAor, biioufitlor şi .coniipartinrentekiir apaataitii de Veciialitaie al 

Primaruiiai şî reiaţiilor de seru. 
c)Categoriiade acte iiti1îate ia •niveIul aparatrd.ui de spe.ciaiîitate ai Primaruiuî 

munîcipîuiui TeOaci şî proe4uriie de eIihorare ai.e aoestom 
d)Cîrcuît.ul eorpiin4e.n ţ i. 
e)Priceduriie işi uiietde1e de luoru. 

ARTA. Reguiame.ntu1 de origanizare . şi funcţionare ai aatukii .de specialitate aLl 
ParuLliii ure lia liia ă  iiioarele principii: 
a) Princî.uî lega]itii : eorianîezarea şi funcţionare.a aparatuii de :eîalitate iaLl 

Primiarului va fi .rg}eraentat ă  ouivit Legisiaţici îri vigoare astfeI îircât s ă  se asigur.e 
respectarea legiî: i mertăriie stabiîL.e. trebrie respectaite rigurois dc c ătie itOIJi 
funciarii îurqpânid eou eel iiirai inalitivd dc ionduceiee. Srviciiie, bîrouri, 
.cornpaTtime.irteI:e ş i fui ionarii au o.iigaţia acţioneze pentra realizaioa .atiiu,îîlcr CC 



le reviB, potrivit competen ţelor iegale de serviciu; dep ăş îrea acestor competen ţe fiind 
interzisă . 
b) Principiul ceierităţ ii şi eficien ţei - acţ iunea administrativă  să  intervină  Ia momentul 

oportunjără  tergiversări şi trebuie să  fie capabilă  să  rezolve efectiv problemele. 
c) Principiui asi:urării continuităţii serviciuiui : aparatui de s;peciaiitate ai Prirnaru1ui 

trebuie să  funcţioneze conform unor programe de lucru adaptate cerin ţe1or, continuităţii 
vieţii sociale pe întreaga durată  a anuiui făiă  perioade de îritrerupere. 
d) Principîul conduceriî icrarhi:ce : şefuA are dreptul şi responsăbilitatea .de a dispune, 

corelativ cu obigaţia subordonatu1ui de a executa dis,poziţiîIe  primite. 
e) P:rincîpiul responsabilităţii personale a funcţionaruiuîifuncţioriarui.ui public saiarizat, 
indiferent de nivelul furi ţiei, este direct răspunzător de rnodui de îndepiinire a 
îndatoririlor .sale de serviciu. 

fl Principiul .asiurării atitudinii paîcipative a personaiuiui .: niodu1 de organizare a 
activităţii .şi cornportanientul funcţionari.lor publici de conducere trebuie să  inducă  
funcţionarilor pubiici de execu ţie sentirnentul îrnportan ţei lor, pe cel al utiiităţîi muncii pe 
care o prestează  şî să  1e stirnuieze participarea responsabii ă  ia rezoivarea problernelor cu 
care se confruntă  Primăria. 
g) Principiui arneliorării continue a calit ăţii serviciului public .: analiza perrnanentă  a 
activităţii desfăşurate în vederea deterrnin ării deficienţeior şi a cazeior şi luarea 
măsuriior pentru îniăturarea acestora. 
h) Principiul prornptitudinîi reacţiei Ia solicitri1e •noi : urmărirea co,ntin:uă  a apariţîei 
un•or noi cerinţe .de acţiune adrninistrativ:ă, organizarea şi desfăşurarea .promptă  a 
acestcra. 

i) PrinciDiu:1 evitii surogă ii de coetenţă : supeiiorui îcraihic nu se va substitui în 
acţîune subordoriatu.iui, dect în caz de deficien ţă  ,gravă . 
j) Principul supiinirii în serviciu, în caz de necesjiale: furc ţionarii publici diin cadrui 
unui serviciu, birou sau compartirnent să  fie capahiii să  preia activîtatea .funcionariior 
pubiici indisponibiii. 
ART.5.(1) Legaiitatea, împarţiaiitatea şi chiectiv.itatea; 

a) Transparenţa 
b) Eficien::şî efîcaei.tatea; 
c) Responsabiiitatea, în conforrnîtate  cu peederiie lgae; 
d) Orientare către cetăţeaI; 
e Fepet faţă  d:e cetăţeari; 

fl Ctitudiine; 
g) tabilitate în exercîtarea func ţiei pub.lioe; 
h) Subordoriare ierarhică ; 

(2)Raporturi.i.e de servîciu se nasc se eixe.rcit ă  pe bază  actuiui .adninîstraiiv de 
nurnire,ernîs în condiiLe icgi. 

CAP.iI. REGM, PRIVINDCOMPETENTELE ;ş i  ATRIBUTITLE 

ART.6. (fl.Coriipotenţa este de dou ă  feluri: 

.a)Cpenţa 	feio ă ; 
bnipetenţă  de .serviiciu 

,) 



(2). Cornpeten ţa profesională, denurnită  în continuare COMPETENŢĂ  reprezintă  
totalitatea cuno ştin ţelor ş i deprinderilor necesare pentru exercitarea unei func ţii în cadrul 
serviciilor, birourilor ş i cornpartirnentelor aparatului de speciaiitate al Prirnarului 
rnunicipîului Tecuci. 

3). Jmpreună  cu calităţile psiho-fizice, competen ţa constituie criteriul de încadrare a 
funcţionarilor în aparatu•1 de speciaiitate al Prirnarului municipiului Ţecuci. Deasemenea 
,competenţa este unul din criteriiie esen ţiale avute în vedere pentru promovarea 
funcţionarilor publici. 

(4). Competenţa de serviciu, denumită  în continuare ATRIBUŢIE DE SERVICIU 
este abiiitarea şi totodată  obligaţia ce revine unui compartiment func ţional sau funcţionar 
public, de a realiza o anumită  ac(iun.e (activitate) precis stabilit ă . Atribuţia de serviciu 
constituie o parte a activit ăţii organizate ce se desfăşoară  pentru realizarea atribu ţiiior 
instituţiei. 
ART.7. (1.) Stabîlirea atribu ţiei d•e serviciu este opera ţiunea prin care se precizează, în 

mod clar şi neechivoc, acţiunea ce trebuie realizat ă, precum ş i comportamentul 
funcţionarului public!contractual care are dreptul şi obligaţia de a realiza acţiunea 
respectivă . 
(2). Stabilirea atribuţiei de serviciu se face cu respectarea echilibrului între exigen ţele 

acţiunii şi resursele alocate, ăvându-se în vedere pe câ posibil, o înc ărcătură  d& muncă  
uniforrnă  pe compartimente şi pe funcţionari pubiici şi contractuali. 
3) Se interzice oricărui compartiment func ţional şi oricărui funcţionar public 

desfăşurarea oricărei activităţi care nu intră  în sfera atribu ţiilor de serviciu, cu excep ţia 
celor de analîz ă  şi concepţi.e car.e au în vedere buna func ţionare a institu ţiei şi a ceior de 
suplinire de serviciu, confomi OG.nr.27!2002 cu modific ările şi completăriJe uiterioare. 
ART.8.1)Atribuţii1e primaruiui sunt stabilite de Legea nr.215/2001 privind adrninistra ţia 
publică  iocală, republicată  în 2007 ş.i aite acte norrnative. 
(2)In cazul absen ţei prirnarului atribuţiile acestuia sunt preluate de drept de c ătre 

viceprimar. 
ART.9 Atribuţiile vîceprimarului şi ale secretarului sunt stabilite prin dispozi ţia 
Primarului şi au în vedere prevederiie Legii nr.2 1 5/200 1 republicat ă  în 2007, precum şi 
aite acte norniative care regiementeaz ă  activitatea adniinistra ţiei publice locaJe. 
ART.10(1) Atribuţîile de serviciu ale compartirnenteior func ţi.onale se stabiiesc prin 
piiezentul regulament, în capitoui referitor la organizarea servi.ciilor, birour.iior şi 
compartirnenteior aparatu][uî de spec:i.alitate ai Priniaruiui. 
(2) Atribuţiile de serviciu aie fiecărui cornpartiment func ţionai pot fi modificate prin 
Dispoziţia primaruiui, ori t][e câte ori este neeesar, cu respectarea prevederilor 1egale. 

(3). Compartim.entul Gestiunea resurseior un.ane şi a funcţiii.or publice, va sistematiza 
seniestriai, rnodificăriie aduse prîn dispoziţii, atr]buţîiior de serviciu ale compartimenteior 
funcţionaie şi va propune ,motivat Prirnaruiui, .actuaiizarea prezentului Re.guiament ş i 
supuricrea spre aprobare .copiiîuiai local. 
ART.1I(I) Structura organ.izatorică  a aparatuluî de speciaiitate al Primarului trebuie .s ă  
respecte urrn ătoarele cerinţe: 
a) Pentru constituirea unui birou Leste nccesar un nurnr de niinim 5 posturi de execu ţie; 
b)Pentru constiirea unui servicii este necesar un nurn ăr de rninim 7 posturi de 
exccuţie; 

3 



c)Pentru constituirea unei direc ţii este necesar un num ăr de rninirn 15 posturi de 
execuţie; 
d)Pentru constituirea unei direc ţ ii generale este necesar un nurn ăr de rninirn 25 posturi de 
execuţie. 
2) Numărul total aI func ţiiior publice corespunzătoare categoriei func ţionariior publici 

de conducere din cadrul aparat.ului de specialitate al Primarului este de 12% din num ărul 
totai al funcţiilor publice. 
(3) Funcţiile publice se c1.asifică  după  cum urrnează : 

a) funcţii publice generale ş i funcţii p.u•blice specifce; 
b) funcţii publice din clasa i ,func ţii pubii•ce diri cI.asa 11 ,funcţii publice din ciasa 111; 

(4)Funcţiile publice generale reprezintă  ansambiul atribu ţiilor şi responsabilităţ ilor cu 
caracter general şi comun tuturor autorit ăţilor şi instituţiilor pubiice, în vederea realiz ării 
competenţelor generale. 
(5)Funcţiile publice specifice reprezint ă  ansamblul atribuţiilor ş i competenţelor Cu 

caracter specific unor autorit ăţ i ş i instituţii publice, în vederea realizării competenţelor ior 
specifice. 
(6)Funcţiile publice de execu ţie se î.rnpart în trei clase diferite, în raport cu niveiui 

studiilor necesare ocup ării funcţiei, după  cum urmează : 
a) Clasa I • cuprinde funcţii publice entru a căror ocupare se cer studii superioare de 

iungă  durată, absolvite cu dipl.ornă  de .licenţ..ă  sau echivalentă ; 
b) Clasa 11 cuprinde funcţii publ.ice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de 

scurtă  durată, absolvite cu diplornă  de ii.cenţă ; 
c) clasa 111 cuprinde funcţii pubiice pefltru a căror ocupare se cer studii niedîi liceale, 

• • absolvite cu diplom ă . 	. 	 ••.•. 

(7) După  nivelul atribuţior titularului, funcţiii.e publice se împart în trei categorii, dup ă  
cum urmează : 
a) funcţii publice corespunzătoare .categorieî înal ţiior funcţionari publici; 
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei func ţionarilor publici de conducere; 
c) funcţii publice corespunzătoare categor.iei func ţionarilor publici de execu ţie; 
(8) Funcţii publice •de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, dup ă  cum 

urmează : 
a) superior, ca nivel maxim; 
b) principal; 
c) asistent; 
d) debutant. 

CAPIII. OIGANI4REA SERV]CIILOR, BIROURILO1 Ş  

COMPARTIMENTEIi€R APARATIJLUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI Ş}I REGLEMENTAREA RELAŢIILOR DE SEJVICIU 

SECŢIUNEA 11. ASPECTE GENERALE. 

ART.12. Orgaiizarea serviciiior, iiourior şi co.rnpartimenteior aparatului de .speciaiitate 
aI PrirnaruIii cuprinde: 
a)Organizarea servi.ciiior, birurilr, npar entelor şi ieglernentările privind reia ţii1e 
de serviciu; 
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b)Atribu ţiile cornpartimentelor funcţionale; 
ART.13(1) Organigrama Direc ţiei Generaie Economice, Direc ţ iei Arhitect Şef, Direc ţ iei 
Servicii Publice, a serviciilor, birourilor ş i compartirnentelor aparatului de specia!itate aI 
Primarului este reprezentarea grafic ă  prin care se exprim ă  rnodul de structurare a 
resurselor umane pe compartimente func ţionale ş i principalele relaţii ierarhice. 
(2) Compartimente func ţionale sunt : serviciul, biroul şi cornpartimentul. Serviciul, este 

condus de un şef de serviciu, biroul este condus de un şef de birou, cornpartirnentul este 
coordonat de un func ţionar public din cadrul acestuia. 
(3) Serviciile şi birouri!e se coristituie pe baza norm ării muncii necesare pentru realizarea 

atribuţiilor încredinţate, în conformitate cu reglement ările în vigoare. 
(4)Denumirea cornpartimentelor func ţionale trebuie s ă  reflecte sintetic principalele 
atribuţii pe care le exercită; 
(5)In cadrul organigrameî compartimentele şi unele func ţii de conducere sunt 

reprezentate prin dreptunghiuri în care se înscrie denumirea compartimentului, respectiv 
a funcţiei. In dreptunghi se înscrie num ărul total de personal, num ărul funcţiilor de 
conducere şi numărul funcţiilor de execu ţie. Liniile care unesc dreaptunghiurile 
reprezintă  relaţiile de subordonare. Linia continu ă  reprezintă  relaţia de subordonare, iar 
linia punctată  reprezintă  relaţia de colaborare. 
ART.14(1) Pe baza organigramei se stabile şte statul de funcţii. Statul defuncţii cuprinde 
funcţia publică/contractual ă, gradul profesional, condi ţiile de studii pentru toate func ţiile 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, grupate pe compartirnente func ţionale. 
(2) Pe baza statului de func ţii , a situaţiilor concrete a fiec ărui salariat şi a 

reglementărilor legale în materie, se întocme şte statul nominal de personal care cuprinde 
toţi salariaţii, grupaţi pe compartimente, numele şi prenumele, nivelul ş i felul studiiior, 
funcţia şi gradul profesional, gradaţia, salariul de bază, conform legislaţiei în vigoare. 
ART.15(1) Relaţiile de serviciu (func ţionale) sunt de trei tipuri: 

a) Relaţii ierarhice; 
b) Relaţii de colaborare; 
c) Relaţii colegiale; 

(2) Relaţiile ierarhice sunt relaţii ce se stabilesc în timpul serviciului între func ţionarii 
publici cu funcţii de execuţie şi funcţionarui public cu {unc ţie de conducere direct, iar în 
continuare, din aproape în aproape cu func ţionari publici cu funcţie de conducere, până  la 
primar. Relaţiile ierarhice au la bază  regula: un subordonat nu trebuie s ă  aibă  decât un 
singur şef şi are obligaţia să-i execute dispoziţiile date, orice func ţionar public de 
conducere poate apela la un func ţîonar publîc de rang inferior, care nu-i este subordonat, 
acesta fiind obligat s ă  dea curs solicitării, după  inforrnarea şefului direct care î şi va da 
acordul, cu consimţământul prirnarului. 
(3)Relaţiile de colaborare sunt rela ţii ce se stabilesc între func ţionari publici pentru 

realizarea, prin aport comun, a unui anumit obiectiv. Aceste rela ţii se stabilesc între 
funcţionari publici ai aceluia şi compartirnent funcţional, între func ţionari publici cu 
funcţ ii de conducere, între func ţionarii pubiici dintre compartirnente diferite. Colaborarea 
presupune schimbul liber de opinii şi existenţa unui coordonator, cu o cornpeten ţă  reală, 
recunoscută  ş i capabil să  integreze efcrturile celor care colaboreaz ă  în vederea atingerii 
obiectivului. 
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(4)ReIaţiile c9gjje sunt toate relaţ iiie nefor.mal•e cle colaborare între func ţ ionarii 
publici ai aparatului de specialitate al Prirnarului. Aceste rela ţ ii trebuie s ă  respecte dou ă  
con.di ţ ii : să  nu dăuneze servici.ului Ş î să  nu contravină  prezentului Regulament. 
ART.16. Titularii drepturilor ş i obiiga.ţiilor .de  putere ierarhi.c ă  sunt : prirnarul, 

viceprirnarul, , secretarui rnunici.piului, adrninistratorui public ,arhitectul - şef, directorul 
economic, directorul Di.recţiei Serv.icii Pubiice ş i şefi de servici pentru compartimentel.e 
funcţionaie şi personalul din subordinea Ior pe care le coordoneaz ă 	potrivit 
organigramei. 
ART.17. Şefii de servi.cii şi şefii de birouri au autoritate depiin ă  asupra func ţionarilor 
direct subordonaţi şi răspu.nd pentru realizarea tuturor atribu ţiilor ce revin 
cornpartirnentuiui pe car.e îl conduc. Aceast ă  răspu.ndere nu exclude răspunderea directă  a 
funcţionari.ior din subordine. 
ART.18(I) inegaiîtatea ierarhic ă  nu afectează  e.gal.itatea deplină  a fu.ncţi.onariior publici 
sub aspectul drepturilor şî îndatoririlor cetăţeneşti. 
(2)In raporturile .de servi(:iu dintre funclionarii publici de conducere şi funcţionarii 
publici de execuţie, precurn şi în rap.orturile de .acela şi rang, fiecare subiect trebuie s ă  
.respecte demnitatea celuilalt. 
(3)Funcţionarul publîc care se consideră  lezat prin încălcarea acestor reguli poate sesiza 

conducătorul autorităţii publîce. Sesizarea se face în trmen de 15 .zile lucrătoaie de la 
data luări.i la cunoştinţă, dar nu rnai târziu de 2 lunî. Func ţionarul public de conducere 
car.e a prirnit sesizarea este oblîgat s ă  o transmită  Comisiei de dîsciplină  în vederea 
soiuţîonării, care după  parcurgerea procedurii de lucru va prop.une,motivat sanc ţionarea 
dîsciplinară  a celor vinovaţi sau c.iasarea sesizărîi, atunci când nu se confirm ă . In funcţie 
de raportui comisiei de disciplînâ şi de graitatea situa ţiei ,Primarul va enrite dispozi.ţia 
de sancţionare a func ţionarului pubi:ic pe baza .propunerii cuprinse în raportul comis iei de 
disciplină. 
ARTI9i) În relaţîile cu personai.ul dîn cadrul autorit ăţii publîce îri care îşi desf şoară  
activitatea, precurn şi cu persoaneie fizice şi juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să  
aibă  ufl comportament bazat .pe respect, bun ă  credinţă, corectitudine ş i arnabilitate. 
(2)Funcţionarii publici au ohlig ţia de a nu aduce atingere onoarei., reputa ţi.ei şi dernnităţii 
persoanelor din cadrul autorit ăţii pubiice îra care îşi desfăşoară  .activitatea precum şi 
persoanel.or cu care intr ă  în legătrră  în .exeritarea funcţiei pubiice prin: 

a) întrebuînţarea unor expresiijîgnitoare; 
b) dezvăluîrea unor aspecie ai.e vî: ţiî private; 
c) formuiarea unor sesîzi sau pi,geii caiomnioase; 
3)Funcţionarii publicî trbui.e s ă  adopte o atitudiie impar ţială  şi justificată  pentru 

rezoivarea ciară  ;şi eficientă  a .problern.eior cetăţeniio.r. Funcţi.onarii pubii.ci au obiig.aţia să  
r.especte principi.uI egaiîft ăţii cetăţeniior în faţa 1:egii şi auto.rităţ ii pubiîce, prin: 
a promovarea unr sc.Iu ţii simiiare sau :identice raportate ia .aceea şi categorie de situa ţii 

dc fapt; 
b) ciiminarca oricărei forrn.e de disriminare bazate p.e aspecte privind na ţionaiîtatea, 

.convingerile religioase şi poiitî.ce, st-area .rnateriai ă, săătatea,vârsta, sexui şi alte aspecie. 
(4Este inierzisă  folosirea de către funcţionarii pubiici în alte scopuri decât .ceie 

prevăzuie de lege, a prcrogaive1or finc ţiei p.uiIie deţinte. 
5)Prîn aeivitatea de ivare a deciziior ., .d consiiiere dc eiaborare a proiecte10 .de 

cvaivare sau de participaxe la anchcte cri ac ţiuni dc coatroi funcţioraarilor publici le este 



interzisă  urmărirea de ob ţinere de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea 
de prejudicii materiale sau inorale aitor persoane. 
(•6)Funcţ ionarilor publici Ie este interzis s ă  folosească  poziţia oficial•ă, pe care o de ţ in, în 
influenţarea relaţiilor de serviciu sau în exteriorul institi ţiei, în interes personal. 
ART20(1) inlocuirea secretarului, în caz de absenţă, se face de către un un funcţionar 
public cu studii juridice •ce îndep1•inete condi ţiiie specifice func ţiei, prin dispoziţia 
primaruiui. 
(2)Iniocuirea directorului general economic, în caz de absen ţă, se face de către şefui 
servciuiui Buget Contabiiitate. 
(3) lniocuirea directoruui Direc ţiei Servicii Pubiice, în caz de absen ţă  se face de către 
şefde birou. 
(4)iniocuirea arhitectuiui - şef, în caz de absenţă  se face de către un func ţionar public-

consilier superioar din cadruI Direc ţiei Arhitect-Şef. 
(5)inloeuirea şefului de serviciu sau de birou se face de c ătre u•n fun•cţionar public 

•desemnat prin notă  de serviciu de sefui de serviciu sau birou1ui respectivJsau specif1cat, 
prin fî şa postuiui. 
(6)Inlocuirea funcţionarilor piblici de execu ţie, în caz de absenţă  se face de funcţionarul 

public desemnat de şefu1 serviciului / biroului / cotnparimentului prin not ă  de serviciu/sau 
specificat prin fî şa postuiui. 

SECŢIUNEA 11. ATRIBUŢIILE PRIM[ARULUI, VICEPRIMARULUI , A 
SECRITARUIUI MUNICIPIULUI ŞI A ADMINISTRATORULUI PUBLIC 
ART .21 ATRIBU ŢIJLE PMUIĂJiI 
i) Prirnarui îridep.lîne şteiirrnătoa.reie categorii rincpa1e de atribu ţii: 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezenitant a.i statuIui, în condi ţiiie legii; 
b) atribuţii re1eritoare ia reiaţia .eu consiiiui 1ocaI; 
c) atribuţii referito:are la bugetu1 ioca1; 
d) atribuţ i:.i  privind serviciile publice asigurate cet ăţeniior; 
e aite atribuţii stabilite prin iege. 

2) In temeîui aiîu. (1) 1it. a), primarul îndepline şte funcţia de ofiţer de stare civii:ă  ş•i de 
autoritate tuteiară  şi asigură  funcţionarea serviciîlor puhlice io,eale de profit, atribu ţii 
privind organizarea şi desfurarea •aigrîor, eferendumului şi a 
recensămânituluî;primarui îndepLine şte şi 4alte atriuţiî stabi1ite prîn iege. 
(3) In exercîtarea atrihu ţiîior prevăzute i.a aliii. (i) iît. b)., prîmarul 

a) prezintă  corisili.uiuî iocal, îiii primul trimestru, un rapit anuai pr.in.d sitarea 
economică, sociaiiă  şî de rnedîu a uniîtăţii administivteritorîaie; 
b) .preziintă, 1:a soiîcitarea cousiiiiiui l.ocal, .alte rapoarte şi informări; 
c) etaborează  proiecteie de strategiî .privind stare.a economic ă,soeială  şi de medîu a 
unităţii admini&trativ-teritorîaie şi le supune aprobării consLiuiui 1oeai. 
(4) in exercitarea atribu ţiîlor prevăzuite l:a aiin. (l) iit. c), primaru1: 
a) exercită  funcţia de ordoriator principal de credîte.; 
b) întocrne şte proiectui bugetutuî io.cal şi icontui de încheî;ere a exerci ţîuiui biiigetar şi le 
supuine spre aprobare consîliuiui iocai; 
e) ini ţiază, în condi ţiiie iegîi, n.eccieri pelttru contractarca de îrnpniiriiiuturi şî cmiter.ea de 
titiurî de vloare în numeie uită i adrîv.teritoriaie; 
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d) verifică, prin cornpartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscal ă  a 
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât ş i a sediului 
secundar. 
(5) In exercitarea atribu ţ ii!or prevăzute la alin. (1) lit. d), prirnarul: 
a) 000rdonează  rea!îzarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 
aparatului de specialitate sau prin interrnediul organismelor prestatoare de servicii publice 
ş i de utiiitate pubiică  de interes Iocal; 
b) ia rnăsuri pentru prevenirea şi, după  caz, gestionarea situa ţiitor de urgenţă ; 
c) ia măsuri pentru organizarea execut ării şi executarea în concret a activit ăţilor din 
domeniiie prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)-d); 
d) ia rnăsuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ţei statistice, inspec ţiei şi controlului 
efectuării servicîilor publice de interes local prev ăzute la art. 38 aiin. (6) iit. a)-d), precum 
şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţîi administrativ-teritoriale; 
e) numeşte, sancţionează  şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după  caz, a raporturilor de munc ă, în condiţiile legii, pentru personalul din 
cadrul aparatului de speciaiitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor ş i serviciilor 
publice de interes local; 
fl asigură  elaborarea planurilor urbanistice prev ăzute de lege, Ie supune aprobării 

consiliuiui locai şi acţionează  pentru respectarea prevederilor accstora; 
g) ernite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competen ţa sa prin lege ş i alte acte 

norrnative; 
h) asigură  reaiizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conforrn ării cu prevedcrile 
angajamenteior asumate în procesul de integrare european ă  în dorneniul protec ţiei 
rnediuiui şî gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cet ăţenilor. 
(6) Pentru exercitarea corespunz ătoare a atribu ţiilor saie, primarul colaboreaz ă  cu 
serviciile pubiice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate aie 
administraţiei publice centrale din unităţile adrninistrativ-teritoriale, precum şi cu 
Consiiiul Judeţean. 
(7) Nurnirea conduc ătorilor instituţiilor şi serviciiior pubiice de interes local se face pe 

baza concursui.ui organizat potrivit procedurilor ş i criteriiior aprobate de consiliul local, 
la propunerea primaruiui, în condi ţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia prirnarului, 
având anexat contractui de rnanagement. 
ART.22. In exercitarea atribu ţiilor de autoritate tutelară  şi de ofiţer de stare civilă, a 
sarciniior ce î:i  r.evîn din actele normative privitoare ia r.ecens ărnânt, Ia organizarea ş i 
desfăşurarea .aiegeriior, ia ivarea m ăsuriior de proteoţ.ie cîviiă, precurn şi a altor atribu ţ ii 
stabiiite prin 1gc prirnarui ac ţionează  ş i ca reprezentant aI statuiuî.i.n această  calitate 
primarui poate soiicîta, inclu.siv prin intermediui p.refectui.ui., în con:di ţiiie iegii, concursul 
şefîlor serviciîior .publice descentralizate ale ministereior . şi .aie .cciorlaite organe centrale 
din unit ţiie adninistrativ-teritoriale, dac ă  sarcinii:e ce îi revin n.0 pot fî rezolvate prin 
aparatui pr.oprlu e specialitate. 
Art23.l>rinarui, va organiza sau reorganiza, prin .dîspozî ţie, serviciiie aparatului de 

specîalîtate ai Prirnaruluî atuncî cnc1 apreciaz ă  că  printr-o asern.enea rn ăsură  se poate 
îmbunătăţi :activitaiea. 
Art.24. Atribuţîi privind programul de dezvoltare a sisteri1uî de control rnanagerial al 
Prin ăriei Tecuci. lri acest seris, prin dispoziţie va coristitui o cramîsie/va nurni un salariat 
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care va avea atribu ţii de monitorizare, coordonare ş i îndrumare metodologică  a 
implementări i şi dezvoltări i sistemul u i de control intern/managerial. 
Art.25. Alte atribu ţii prevăzute de legi speciale. 

ID 

ART.26. ATRIBU ŢIILE VICEPRIMARULUI. 
(1) Co•ordonează  activitatea Biroului Monitorizare Situ.a ţii de Urgenţă  

(2). Coordonează  si moriitorizeaz ă  în teren Iucrăriie d.e investiţii derulate de către UAT 
Tecuci; 
(3) Monitorizează  activitatea societ ăţilor la care UAT Tecuci este asociat/ac ţionar; 
(4) Vizează  coresponden ţa dintre societăţile la care UAT Tecuci este asociat/ac ţionar si 
autorităţile administraţiei publice locale; 
(5) R.epre.zintă  interfaţa dintre autorit ăţ ile administraţiei puhlice iocale si societăţile la 
care UAT Tecuci este asociat/ac ţionar; orice proiect de act norn.ativ Iocal care vizeaz ă  
activitatea societăţilor trebuie vizatiaprobat de c ătre viceprimar; 
(6) Coordonează  activitatea de închiriere,vânzare-cump ărare a locuin ţelor din fondul 
locativ ai Coisi1iu1ui Local Tecuci. 
(7) Indepli.neşte şi alte atribu ţii stabilite de Primar - prin d.ispozi ţie şi de Consiliu Local-

prin hotărâri 
8)In cazul absenţei primarului preia de drept atribu ţiuiile acestuia. 
9) Alte atribuţii prevăzute de le.gi speciale. 

ART.27. ATRIBUŢIILE SECRETARULUI. 

(1) Secretarui unităţii administrativ-teritorialeîndepline şte,, în 	diţiiie legii., următoarele 
atribuţii: 
a) avizează, pentru legalitate, dispozi ţiile prirnarului; 
b) asigură  gestionarea procedurilor administrative privind reia ţi;a dintre consiliul Iocal ş i 
primar, precurn şi între ace ştia şi prefect; 
c organizează  arhiva şi evidenţa statistică  a hotărârilor consîiiului local ş i a .dispoziţiilor 
primarului.; 
(2) Coordonează  Serviciui Juidic,contencios, caiitate, arhiv ă, Biroiii Agrico1 si Aparatul 
permanent de liicru a Consiliului Local; 
3. Pre.găteşte iu.crările supuse dezbaterii şedinţei Consiiiuiuî iocai îrnpreun ă  cu Aparatul 
permanent a Consifiului Locad]; 
a) part.icipă  ][a şedinţeie consiiiuiui 1.ocal; 
b) contrasennează  pentru iegaiitate hotărâriie consiliuiui iocal. 
(4)Asigură  eorrvocarea consiiie.riior şi a invitaţiior; 
(5) Asigură  constîtuirea •dosarului şedînţei ş i punerea iui la 4i.spoziţi;a consilierilor; 
(6)Asigură  pubiicîtatea şedinţeior; 
(7)intocmeşte procesui-verbai ai şedinţei; 
(8)Efecituează  apelui nomînal .ş i ţine evidenţa prezenţei consili;eri]or la şedine ş i 
comunică  [)irecţieî Economîce în vederea stabiiirii drepturidlor h ăneşti ale cori;silierilor; 
(9)Notează  rezvitatul votulvi . ş î info.rmează  primaui şî Consiiiiui 1ocai asupra cvorumului 
neeesar pentru acoptarea fidec ărei hotărâ:i; 
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(10).Urrn ăreşte ş i inforrneaz ă  Corisiliul Iocal dacă  la deliberarea ş i adoptarea unei hotărâri 
nu pot lua parte consilierii afla ţ i într-una din situaţ iile de incompabilitate prev ăzute de 
lege, în baza celor deciarate de c ătre mernbrii consiliului local; 
(11).Asigură  aducerea la cuno ştin ţa publică  a hotărârilor Consiliului , păstrează  

orîginalul acestor acte ş i le cornunică  în termen la serviciul ,,Juridic al Prefecturii 
judeţului Galaţ i; 
(12).Secretarul nu va contrasernna hot ărârea în cazul în care consider ă  că  aceasta este 
ilegală . In acest caz, va depune în scris ş i va expune consiliului local opinia sa motivat ă , 
care va f consemnat ă  în procesul-verbal al şedinţei. 
(13) Secretarul va comunica hot ărârile consiliului local primarului şi prefectului de 
îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucr ătoare de Ia data adopt ării. Comunicarea, înso ţită  
de eventualele obiec ţii cu privire la legalitate, se face în scris de c ătre secretar ş i va fi 
înregistrată  într-un registru special destinat acestui scop. 
(14).Eliberează  extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Iocal, în afara 
celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; 
(15).Confirmă  autenticitatea copiilor actelor originale, af1ate în arhiv ă, în condiţiile legii; 
(16). Secretarul îndepline şte ş i alte atribuţii prevăzute de legile speciale sau îns ărcinări 
date de Consiliul local sau de Primar. 
Art.28.1 ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORILUI PUBLIC 
(1) Monitorizează  împreună  cu viceprimarul serviciile publice de interes Iocal prestate 
prin intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică  de interes Iocal 
(2) Coordonează  instituţiile de cultură  subordonate consiliului local; 
(3)Elaborează, în colaborare cu alte structuri organizatorice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, strategii specifice, în m ăsură  să  asigure desfăşurarea în condi ţii 
performante a activit ăţii curente şi de perspectivă  a instituţiei; 
(4)Adoptă, cu acordul primarului, măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului 
anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea ş i diversificarea surselor de 
venituri extrabugetare, în condi ţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului 
încredinţat; 
(5)Asigură  respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal 
de credite; 
(6)Reprezintă, primarul si sau instituţia, în baza îrnputernicirii date de c ătre acesta, în 
relaţiile cu terţii si sau participă  la colocvii, instruiri, întâlniri , etc. 
7Atribuiiprivind cuhura si culteie. 
7.(1).Principala activitate const ă  în monitorizarea asigurării condiţiilor necesare bunei 
funcţionări a instituţiilor de cultură  şi a activităţilor din sfera ior de ac ţiune. 
7.(2).Coordonează  activitatea institu ţiilor publice de cultură  din subordinea Consiliului 
Local Tecuci. 
7.(3)Avizează  caieteie de obiective pentru fiecare institu ţie de cultură  
7.(4) Avizeaz ă .elaborarea reguiamentelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor de 
ocupai•ea a posturilor de manager pentru institu ţiile publice de cultură  aflate în subordinea 
Consiliului Local Tecuci. 
7.(5) Avizeaz ă  elaborarea regulamentelor de eva]uare a activit ă ii de rnanager al 
instituii1or puhlice de cultură  aflate îr subordinea Cosiiiu1ui Local Tecuci. 
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7.(6),Ia rnăsuri ca evaluările activităţii de rnanagernent să  se realizeze în terrnenele 
prevăzute de Iege ş i irnplicit de contractele de rnanagement. 
7.(7).Asigură  consultanţă  institu ţiilor pubiice de cultură  privind salarizarea. 
7 (8).Sesizeaz ă  prornpt conducerii (Prirnarului/Consiliului Local Tecuci) aspectele 
negative din activitatea instituţiiior de cultură  şi face propuneri pentru eiiminarea 
operativă  a disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea prevederilor Iegale în dorneniu. 
7.(9) Avizeaz ă  fundamentarea măsurilor care se propun spre aprobarea Consiliului Local 
Tecuci, respectiv Primarului, privind buna funcţionare a inst•ituţiilor publice de cultură  
subordonate Consiiiului Local Tecuci, înfiin ţarea sau reorganizarea unor instituţii publice 
de cultură  de interes Iocal. 
7(10.)Gestionează  informaţiile privirid cadrul normativ în domeniul culturii (legisiaţia 
specific ă), informeaz ă  Primarul şi Consiliul Local Tecuci asupra evol•uţiei acestuia în 
vederea adoptării riormelor 1o.cale speciice privind organizar.ea şi desfăşurarea activităţii 
instituţiilor publice.de cultură  subordonate Consiliului Locai Tecuci ş i perfecţionarea 
demersurilor autorităţilor municipaie în scopul susţinerii şi dezvolt ării ofertei culturale în 
municipiul Tecuci. 
7 (1 1).Colaborează  cu cele1alte compartimente de specialitate ale aparatului de specalitate 
a1 Primarului în scopul exercitării competenţelor de coordonare a activităţii acestor 
instituţii sub aspectmetodoiogic. 
7. 1 2.Analizează  şi avizează  regulamentele de organizare şi func ţionare ale instituţiilor 
publice de cultură . 
7.13.Analizeaz ă  legislaţia specifică  domeniuluî său de cornpetenţă, elaborează  şi propune 
spre aprobare norme locale prî/ind :organizarea şi derularea activîtăţii instituţiilor pu biic.e 
de cultură, administrarea, reablîtarea şi dezvoltarea patrîmoniului mobil şi imobii ai 
instîtuţiilor publice de cultură  :şi urrnărete modui de aplicare a acestora. 
7.(14)AIte atribu ţii stabilite de către rimar prîii di.spoziţie i/sau de către consiliul 1ocal:; 

SECŢIUEA 111 

ATRIBU ŢiILE, COMPETENELE Şi RĂSPUDERILE cU CARACTER 

GENERAiL ALE DMETORILOR, ŞEFLOR DE SERV1CII 9  

COMPARTIMENTE, BIR:OURI DIN cADR.UL APARATULUI DE 

SPECALiTATE A PRIMRULUL 

ART.29 Conducătorii direc:ţ lo.r;serv.iciiior,compartimente1or pen.tru acfivitatea de care 
răspund au urrnătoareie atribi ţîî principaie 
()Organizează  acvtaea .pe direcţii, servîcii, birouri şî c.ompa.rtîmente, asigură  
programarea rnuncii, stabiiesc măsurile neces•are ş î urm:ăresc în.deplînirea îi-i bune c.ondi ţiî 
a sarcinilor stabiiite. 
(2)Urmăresc şi răspund d.e eiaborarea corespunzătoare şi in ten.en a anaiîzelor, 
înformăriior şi a tutuilor ceioria1te :iucrări sau acţ.îuni stabiiîte. 
.(3)1.intocrnesc rapoarte de speiaiitate, proecte de dispoziţ ii, precum si proiecte de 
hotărâri. Precl2rea proiectekr de hotărâre, 1a Aparatni Permanent de iucru al Consiiulii 
Local Tecuci, se va face pnă  la ,data de 15 aie 1imi.. Nu se v:a mai adrnite depunerea 



proiecteior de hotărâre, după  data 1imită, acestea fiind arnânate de drept, pent•ru şedin ţa 
ordinară  de lun•a următoare. 
(3).2 Necesitatea adoptării uniji proiect de hotărâre, în regim de urgen ţă, în cadrui unei 
edin ţe de îndată  sau extraordinare, trebuie motivat ă  în raportul de specialitate aferent 

proiectuiui de hotărâre. 
(4)Asigură  respectarea discipiinei în rnunc ă  de către salaria ţii din subordine, luândîn 
acest scop măsuriie ce se inpun. 
(5)In limitele competenei stabilite :de Prîmar, reprezint ă  direcţia, serviciul, birouJ sau 
compartimentui î•n reiaiiie cu :aite coirpartîmente sau alte organe de stat. 
(6)Asigură  cunoaşterea 	 Ifegale specifice domeniului •de acfivitate, 
organizează  şi urrnăresc documentarea de speciaiîtate a personaluiui d•in subordine. 
(7)Prime5te şi repartizează  •corespondenţa p•e direcţii, servicîi, birouri şî salariaţii 
compartimentuiui pe care î1 conduce, dând irdrum ările corespunzătoare soluţionării 
acestora, semnează  potrivit•cornpeten ţei stab•iJite, Jucrările ş i coresponden ţa efectuată  în 
cadrul dîrecţiei, serviciuIui, compartirnentuiui sau biroului. 
(8)Intocmesc graficul şi ternatica •acţiuniior de îndrumare şi control pentru personalul din 
subordine ş i le prezintă  spre aprobare Prîrnarului, Viceprimarilor sau Secretaruiui, dup ă  
caz. 
(9)Urmăresc şi asigură  reolvarea în termen cu respectarea dispozi ţiilor lga1e, a 
cererilor, s•esiz ăriior, propunerîlor, reclama ţi•ilor cetâtenilor ,5i a notelor de audienţă . 
(10) Stabiiesc fi şa postului pentru fiecare salariat în parte. 
(11)Intocrnesc fi şeie deovaluare şi propun• caiicative pentru salaria ţii •din cadrul 

direcţiei, serviciuiuî, birouiii pe oare îi oonduc. 
(12)Ia notă  de• propwieriie ornisîilor de specialitate ale Consilîului local şi urrnăresc 
realizarea ior. 
(13)Exercită  drepturiJe •de conducere asupra func ţionariior publici!co•ntractuali cle 
execuţie din subordine; 
(14)Realizează, în iirnitele regiementăriior legaie în vigoare, orice activitate pe care o 
consideră  necesară  Ientru  a asj•gura buna func ţ ion•are a compartirnenteIor pe care Ie 
conduc; ini ţiază  propuiierî priind îrnbunătăţirea •activităţ•ii structurîi organizatorice pe 
care o conduc ,şî stabilirea d,.e atribi ţîi în generai; 
(15)Acţionează  şî răsund peittru realii•rea tuturor atribu ţiiior 	partiinen.teior din 
subordine, stabiiite potrivit Rguiamentuiii; 
(16)Coiaborează  cu oeIlaite : 	partimente, servicii din cadrui Aparatuiii de 
Speciaiîtate ai Priman,iJuî pentru rezo1area problemelor din sfera de cc•mpetenţă •  
exercitând în acest sens şî ooniptenţe partaiate, aferente maî rnuitor compartimente sau 
serviciî. 
(17)Asigură  •aplicarea ie l ţieî din •zona de cornpeten ţă, răspunzând de ducerea Ia 
îndeplinire a prevedeiiior iIe, ••conforrn tormenelor stabiiite•;în cazu1 apari ţii urior noi 
acte norrnatîve, v•or propue Primaraiui, emiterea unor dispozi ţiî în vederea 
împlementării loi. 
(18)In veder.ea achiziţionării de bumiri san s•ervicii, fiecare şef de servic•iu, ooir:artîinent 
sau birou are ohiigaţia de éa îittocini şi preda iîrouiui Achiziţii Pubike, pânà la data •&c 30 
octombrie a anuiui în •curs, noteie iîcaîe şi estirnntive cu h•unurike şi serviciîle 
necesare destăşnrărîi în bme ooridii a servioîuJi, cornpartimentu]uii sau birouiui pentru 
anul urmă or, oonorrn Tîi nr Ji6 cu odîcri1e •şi c mpetă ril•e uierîoare,. 
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(19)Asigură  transrniterea pân ă  Ia data de 30 octombrie a anului în curs, a necesarului de 
resurse financiare aferente, serviciului, cornpartimentului, biroului pe care îI conduce, 
pentru bugetul pe anul viitor. 
(20)Răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor prezentului regula.rnent 

,din zona de cornpeten ţă , precurn ş i CU privire la competen ţele partajate. 
(21)Direcţiile, serviciile, cornpartimentele, birourile care au competen ţa , în baza legii 
sau a hotărârilor consiliului locai, de a constata faptele ce constituie contraven. ţii, vor 
colabora în acest se•ns cu Poli ţia Local.ă  Tecuci. 
(22)Directorii, Arhitectul Şef, şefii de servicii, de compartirnente au obliga ţia de a 
participa la şedinţele ordinare ale Consiliului Local Tecuci. 
(23)Asigură  ducerea la îndeplinire a dispozi ţiilor Primarului şi a hotărârilor consiliului 
local. 
Art.30(1)Elaboreaz ă  sisternul de controi manageriai la nivelul structurii organizatorîce pe 
care o conduce, în baza Ordinului. Ministrului Finan ţelor Publice nr.60012018, pentru 
aprobarea Codului controlului intern, cu modific ările şi completăiîle ulterioare; 
(2)Sistemul de control managerial Ia nivelul fiec ărei structuri organizatorice va c•uprinde: 
• niediul de control. Acesta grupează  problernele legate de organizare, managementul 
resurselor urnane, etic ă, deontologi.e şi integritate;- standardul 1-4 din Ordinul 
nr.600/20 18 cu modificările si cornpletările ulterioare; 
• performanje şi managernentul riscului. Acest elernent - cheie vizeaz ă  problematica 
managementului legat ă  de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianual ă), 
prograrnare (planui de management) . şi perforrnanţe (monitorizarea performan ţelor)-
standardul 5-8 din Ordinui n.r.600/20L8 cu modificărîle si .compietăriie ulterioare;; 
• activit ăJi decontrol. Standardeiegrupate în acest elernent - cheie aI controlului intern 
rnanagerial se focalizează  asupra: docurnentării procedurilor; continuit ăţii operaţiunilor; 
înregistrării excepţiilor (abateriior de la proceduri); separării atribuţiilor; supravegherii 
etc.- standardul 9-11 din Ordinul nr.600/2018 cu modific ările si completările ulterioare;; 
• informarea şi comunicarea. In această  secţiune sunt grupate problemele ce ţin de 
crearea unui sistem inforrnaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execu ţia 
pianului de rnanagement, a bgetuiui, a utiiiz ării resurselor, precum şi a gestionării 
documentelor- standardui 12-14 dîn Ordiriui nr.600!2018 cu rnodific ările si completăriie 
uiterioare;; 
• evaluare şi audit. Probiernatica vizat ă  de această  grupă  de standarde prive şte 
dezvoltarea capacităţii de evaivare a controlului intern rnanager.ial, în scopul asigur ării 
continuităţii procesuiui de perec ţionare a acestuia- standardul 15-16 din Ordinul 
nr.600120 1 cu rnodifrcăriie si compietările ulterioare; 
3) Fiecare standard d.e control este structurat pe trei componente: 

• .descrierea slandarduluî - prezintă  .trăsăturile definitorii ale dorneniului de management 
la care se referă  standardui, domeniul fixat prin titiul acestuia; 
• eeriiiJe generaie - prezintă  direcţiile deterrninante în care trebuie ac ţi.onat, în veder.ea 
respectării standardului; 
• referinJeprin.cpaie - listează  acteie norrnative reprezentative, care cuprind regiement ări 
aplicabile stand.arduiui, dar nu zu ui caracter exhaustiv. 
Art.31lndeplinesc orice aite atribu ţii prevăzute de ie.ge saii încredin ţate •de conducere 

13 



Art. 32(1)Atribu ţiile de serviciu ale func ţionarilor publici cu func ţii de execu ţie din 
serviciile, biroui-ile ş i compartimentele aparatului de specialitate al Prirnarului se stabilesc 
prin fi şa postului care trebuie s ă  fie clară, concisă, explicită  şi lipsită  de echivocuri. 
(2)Fi şa postului se întocme şte în 4 exernplare, de şeful direct; se aprob ă  de şefui celui 
care a întocmit-o; se semneaz ă  de cel care a întocmit-o şi de funcţioriarul la care se refer ă . 
Un exemplar se înmâneaz ă  funcţionarului pubiic în cauz ă, un exemplar se p ăstrează  de 
cel care a întocmit-o, un exernplar se pred ă  şefului compartirnentului din care face parte 
funcţionarul public/contractuai şi un exemplar se păstrează  la Cornpartimentul gestiunea 
resurseior umane şi funcţiiior publice. 
(3)Orice func ţionar public nernuI ţumit de fi şa postuiui poate sesiza Primarul. La 

primirea sesizării Primarul va numi o comisie care va verifica cele sesizate şi va propune 
în termen de 10 ziie, modu1 de solu ţionare. Din comisie riu fac parte func ţionarul care a 
întocmit fi şa postului şi nici cel care a facut sesizarea, îns ă  aceştia vor fi audiaţi. Pe baza 
propunerii comisiei, Primarul solu ţionează  sesizarea ş i dă  soluţia definitivă. 
(4) Fi şa postului se poate modifica ori de câte ori este necesar, dup ă  aceeaşi procedură  ca 
şi în cazul întocrnirii ini ţiale. 

SECŢIUNEA IV. 
STRUCTURI ORGANIZATORICE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI 

ART33 CAB1NETUIJ PRIMARULUI. 
(1) Reprezintă  instituţia Primarului în relaţia cu cetăţeanul, admnistraţi•a publică, alte 
instituţii şi organizaţii publice, persoa1e juridice, în baza cornpeten ţeior stabilite de către 
Primar. 
(2) Verifică  conformitatea docurnenta ţiei interne prezentale spre aprobare Primaruiui ş i 
asigură  transmiterea documentaţiilor vizate către compartimentele aparatului de 
specialitate al Primarului. 
3) Redactează  expunerile de motive aferente proiecteior de hot ărâri pe care le ini ţiază  

primarui, 
(4) Redactează  corespondenta emisă  de către Primar; 
(5)Asigură  înregistrarea, repartizarea şi urrnărirea coresponden ţei adresate Primarului din 
partea cetăţenilor şi a altor iristitui.i. 
(6)Asigură  repartizarea 	i urmărirea coresponden ţei adresata serviciilor şi 
compartimentelor subordonaIe direct Primarului, ără  rezoiuţia acestuia, a viceprirnarului 
sau secretarului în baza î]mputemicirii exprese d.at ă  de către Prirnar. In acest caz va 
prezenta ziinîc evidena .corespondenţei primite şi repartizate fiec ărui 
servîciu/compartiment. 
(7)Urmăre5te soliiţionarea şi prezentarea documenteior 1a termen de c ătTe 
compartimenteie din cadr.ul aparatu1ui de speciaiitate al Primarului. 
(8).Prezintă  Direcţiei Economice- Sericiuiui Buget-Contabii.itate necesarui de cheituieli, 
fundamentat, pentru activitatea proprie Cabinetului Primaruiui, ia termenele prev ăzute de 
iege, în vederea înocmirii bugetvlui aparaIului .de speciaiitate al Primarului - 
(9) Colaboreaz ă  cu Servicu1 Comu care-Registratură  în tot ceea cie prive şte sfera de 
competenţă  a acestui compartiment. 
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(10) Reprezintă  Prirnarul în rela ţiiie cu sindicatul. 
(11) Pune în aplicare Iegile ş i celelalte acte normative. 
(12) Participă, prin rotaţ ie, la şedinţele consiliului local asigurând transmiterea c ătre 
instituţii, servicii, cornpartimente şi birouri, a iriterpelărilor, întreb ărilor ş i a problernelor 
ridicate de c ătre consiliul local, în vederea eiabor ării răspunsuriior. 
(13) Elaborează  anual raportul de activitate aI Prirnarului. 
(14)Elaborează  anual raportul privind starea econornic ă-.socială  şi culturală  a 
municipiului Tecuci. 
(15) AIte atribu ţii stabilite prirl dispozi ţia expresă  a Prirnarului. 
ART.34 DIRECŢIA ARHITECT - ŞEF. 
Direcţia Arhitect — şef are în componen ţa sa următoareie structuri organizatorice: 
- Serviciui Administrarea Domeniuiui Public si Privat; 
- Biroui Cadastru, fond Iocativ, drumuri; 
- Compartimentul Urbanism, amenajarea teritorul.ui; . 
- Compartiment Disciplina în construc ţii; 
Art.35 SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUIP;UBLIC SIPRIVAT. 
(1) ATRIBUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT: 
(1.1) Urrnăreşte gestionareaeficientă  a domeniului pubiic şi privat al municipiu1ii 
Tecuci, asigurnd inventarierea periodică  a bunurîlor imobiie din componen ţa acestora. 
(1.2) Ţine evidenţa bunurilor irnobile aparţinând dorneniului pubiic ş i privat al 
municipiului Tecuci. 
(1.3) Urmăreşte integritatea bunurilor imobile .din domeniuiui pubiic şi privat al 
municipiuiui Tecuci. 	 .. 

(1.4) Participă  la întocmirea documentaţiilor necesare realizării i.nventarului domeniului 
public şi privat şi înregistrarea tuturor irnobileior aate în patrimoniul sau administrarea 
Consiliului local Tecuci. 
(1.5) Asigură  cadrul Iegal pentru organizarea de lîcita ţii publice, în vederea concesion ării, 
închîrierii şi vânzării de terenuri, 
(1 .6)Particip ă  la întocmirea studiului de oportunitate în vederea concesion ării, cu 
exc.epţia prîvitoare ia nîvelul minim a.1 redeven. ţei ş:i ia rnotivele de ordin economic şi 
financiar pe care le realizeaz ă  serviciui buget - contabiiitate; 
(i .7)Asigură  rezolvarea cereriior şi sesîzărilor .cetăţenii.or referîtoare la concesionare, 
vânzarea şi închirierea de terenuri, conforrn prevederiior iegaie şi documentaţiilor de 
urhariisrn şi amenajarea teritoriuiui; 
(i..8)Iniocmeşte contracte de concesiune, înch:iriere, vânzare înipreuna cu alte 
compartirnente de specialitate(juridic, econo.mic), .procese - verbal.e de punere în posesie 
a terenuiiior şi ie predă  Directiei Generaie Econoniica ,in scopui .urn. ăririi si încasării 
redevenţelor,, chîriiioi- si a rateior afererte coritracteior. 
( i 9)lntocmeşte acte adi ţionale la contracteie aflate în derulare pentru transrniterea 
dreptuiui de concesîune asupra terenuiui în caz de succesîune sau de înstr ăinare a 
construcţiiior realizate pe terenuri concesionate; 
(l.iO)intocrneşte :coritracte de închiriere sau vânzare peutru sp ţiîle cu destinaţie de 
ioci.iinţă  .şi cu allà dcstinaţie aflate în proprietatea Consiiiului Locai Tccuci îrnpreuna cu 
ahe cornpartîmente(jLiridic. econornic) , in iaza hotărârîior cornisiîkr de specialitate ş i lc 



predă Directiei Generale Economica in scopul urrn ăririi si încasării , chiriilor si a ratelor 
aferente coritractelor. 
(1.11)Urrn ăreşte din punct de vedere tehnic, respectarea contractelor de închiriere, 
concesiune, vânzare, procedând la rezilierea acestora conforiri clauzelor contractuale. 
(1.12)intocme şte rapoarte •de speciaIitate privin•d vânz ări terenu.ri, Iocuin ţe împreuna cu 
aIte coimp.arti.mente ( juridic, economic) 
(i..13)Asigura .cadrul teg.a1 pentru punerea în apicarea a soiicit ă•ri.tor cetăţenilor referitor 
la camp•ărarea spaţ.iiior de locuit; 
(..14Reaii7,ează  din partea concedentului inspec ţi:a thnica a bunurilor, stadiui de 
realizare a investi ţiilor., precum ş i rnod.ui in care este satislăcut interesul public prin 
reaiizareaactivit ăţ ii de către :concesionar; 
(.i5)Verifică  dosarele pentru atribuire conform Legi:i nr. i 512003 şi le înaintează  spre 
anaiiză, dezbatere şi aprobare comisiei de speciaIitate 
(1.16)Creează  baza de date care s ă  cuprindă  întreg .pattirnoniu imobiliar al municipiului 
Tecuci; 
(1.17)Efectueaz ă  verificări tehnice în vederea vânzăriicrde spaţii de locuit, spaţii cu altă  
d.estinaţie, precum ş i a terenurilor aferente acestora; 
(1.18)Colaboreaza pentru eIiberarea certificatelor de nornenciatur ă  stradală ; 
(1.1 9)Gestionează, .organizea.ză  şi pune în aplicare .cadastrui de specialitate Ia nivelul 
teritoriuiui adrninistraiiv aI rnunicipiului , asigurând controiui centralizat al datelor; 
(1..20)Urmăre5te aplicarea HGR nr.52111997 privind întocmirea 1ucrărilor de cadastru 
i,rno.biIiar-ediIitar şi de consti:tuire a bănci.i de date urbane; 
(1.2 l )Organizează  şi întocrneşte banca dc date computetiztă  ptivind cadastrui general ia 
nieiuiteritoriuiui administrativ al rnunic.ipiuiui; 
(1.22)Colaboreaza pentru actua1izarea pianuriir top.ogeo cu inventarierea, cadastrarea 
tehnieo-îrnobiliară  şi a piamiriior :CU reţeieIc subterane de pe terîtoriui 
municipiuiui, furnizând date prin generarea d:e h ărţi ternatioe; 
(1.23) Coiaborează  cu Serviciui Juridic ref.eritor la terenurile care fac obiectul unor Iitigii 
cu Prîrnări.a rnunicipiuiui, .efectuează  analize referitoare ia expertizeietopo; 
(1.24) CoIaI:orează  cu arhitectu1 pentru eliberarea avizelor ptivind ;arnplasa.mentul 
huimrîlor imobîie în eKtraviian; 
(125 )Asigu ă  aihivarea dcumenteior s.ervî.ciui;ui în co rmitaite ou le,gisl.aţia în vigoare 
şi răspunde pentru acestea; 
(1.2) Ţine ;evîdenţa iocuinţeior ce ;aparţîn fo.iu iocativ aI m.unicipiului Tecuci; 

27Veiică ., î.n teren, situaţîa ioouinţelor înohiriate, întocrneşte note .de constatare 
prîvînd înireţînerea şi folosirea, de către chi:rîa şi ,a locuinţeior înhîtiate. 
(128)rrtoorneşte referateie .privind iucr ărite e reparaţii neoesare im.obileior ce aparţin 
dorneniuhii pi.biic şi privat ai municipiului Tecu;cî, îrnpreuri ă  cu Dir.ecţia Servicii Pubiice; 
i..29)Veiifică, în teren, îrdplî.nirea din punct .de vedere thri, a obiiga ţ iiior 

cntraoivaic de către concesionarî, precum ş i de benei:cînrii:iegii nr..151200.3:: fciosirea 
tereiailui conforn destiraţiei, emite.rea:autorizaţiei de cns:iiriiire în termen de 1 an de ia 
data ;con:cesiouăriiiatribuirii, .respectarea anpi ăsarnnlaikiii, etc. 
1.3erilicări:1e îri teieu vor fi eviden ţiate prîn nte de coastatare. 

(l 3 i Rezolvă  corespondeaţa ptivînd activitatea coinpaiimentu1u& şi răspunde de 
trimîterea 	pansutilor petenţi]o:r.; 
(i 32)ezlvă  sesiriie cctăţenîlor referitoarc ia prb1ern]e de cadasiru de spcciaIitate; 
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(1 .33)Întocrne şte rapoarte de specialitate Ia proiecteie de hot ărâri în dorneniiie de 
activitate ale compartirnentului, în vederea prornov ării Ior în Consiliu1 Iocal.; 
(1.34)Avizează  docurnentaţii privind schirnbul de terenuri ş i retrocedările irnobilelor 
conforrn legisl.aţîei în vigoare; 
(1 .35)Face propun.eri priv.ind schirn.barea destina ţiei unoi.  lerenuri .corespunzător 
riecesităţilor municipiu1ui; 
(1 .36)Prezintă  la cererea Consiliului local şi a primarului., rapoarte ş i infornîări privind 
actîvitatea de cadastru generai; 
(1.37)Elaborează  .ş i atualizează  regularnentele de conce:sionare, închiriere a terenuriior 
din dom.eniui pub}ic a1 m.unîcipiului Tecuci. 
(1.38)E1.ab.orează  şi actualizează  iegulamentele cu privire ia preţuril.e de referinţă  a 

terenuri1orin municipiui T.ecuci. 
(1.40)Propune, .după  consultări cu conducerea şcoiiior i grădiniţelcr, programul de 
repar.aţii ş i învestiţîî pentru anul u.rmător, până  la data de 30octornbrie a anului în curs. 
(1.41)Exercîtă  şî aite .atrîbuţii stabiiite prin legi sau alte acte normative, pri.n hot ăr.rî ale 
Consiliului locai sau dispoziţii aie .prirnarului; 
(1 .42)In exercitarea atribu ţiilor ce-i revin, SADPP colaboreaz ă  cu celelalte institu.ţii ş i 
servicii de speciai.itate de pe razajude ţului Galaţi. 
2 ATRIBUŢ .I PRIVINID IONDUL LOCATIV. 
(2. 1 )intocmeste si .actualizeaza baza de date privind inchiriere.a sau vanzarea .de locuint.e 
(2.2) Urmareste dîn punct de vedere teh.ni .c, respectarea contracteior de inchi.riere 

vanzare procedand ia rezilierea acestora conform ciauzelor contractual.e. 
(23).Asigura cadrui lega1 pentru punerea în apiîcare a so:iîcîtarilor cetatenîior reeriior i.a 
curnpararea sp.atiiior de Iocuît.. 
(2.4)Tine evidenta locuînteior ce apartin fonduiui iocativ ai .muni.ciiou1ui Tecuci. 
(2.5)Verifica în teren sîtuatia iocuinteior inchiriate, intocmeste riote de constatare 

privind intretinerea si foiosirea cle catre chiriasi a iocuinieiorinhirîaie 
(2.6)Intocrneste referatele privind lucrarile de reparatii .necesare iinobileior ce apartin 
dorneniului public si privat a1 munic.ipiului T.ecuci 
(2.7)Particpa ia efectuarea docurnentatiei in vedereavanzarii spatiil.or de locuit .sau aita 
desiinatie precum si a terenuril:cr aferertte acestora. 
(2.8)Verifiea siarea fizîca si propu.e masurî peaitru menîtinerea in burie cditiî a 
locuiteior dîn foridui ioeativ ai UAT Tecuci. 
(2.9)Intret.ine si actualizeaza baza de daie .cu privire .1a beneficiarîi Legii nr.i 12/1995, 

Legii nr. i 14/996, 0G 49/194 cu modificarî1e si ,completariie .ulterioare. 
(2.10)indp}ineste lotarari1e comisiei .de .ap}icare a Lii nr 1 .12/1995, Legii nr l 14/1 996 
si Legiî nr 1012.001 , OG 19/1994 cu .dificariie si comp1etarî1e u1terioare 
(2. i i)ijrmareste stadi:ui contracteior ce au ca obiect vanzarea in raie a imo1îleior 
apartînand domenîului prîvat al 	nicîpîui.u.i Tecucî. 
(2. 12)btocmesie ïnforinaîi cu alte eompartîrnente prîvînd acte aditionale la contractele 
ailate in deruiare., pentru iansmiterea dreptului .de inchiriere in caz de succesiune , sau 
in cazui rncdîficarilor urior cîiauze contractuaie, stabîlîte prin acie nornative. 
(2.13)Notifica clirîasiî orîce inodifîcar.e.a 1.egi1atie.i in îgoare cu ptivîre la &epturiie si 
obligatîile acesiora 
(2. 1)Ofera reiatiî siîc nfilor & locuintc .sociai.e cu ptivîre îla intociiirea dosaruiui si a 
coiditii.lor i.eg.a1e s.i înainieaza comisei de specialitaie dosarelc so1icîtantîioi de 1ocuitc.. 
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(2. 1 5)Colaboreaza cu serviciul investitii in activitatea de realizare a obiectivelor ce 
apartin dorneniului public si privat al rnunicipiului si pentru realizarea proiectelor 
necesare accesarii fondurilor. 
(2. l 7)Intocmeste si actualizeaza baza de date privind inchirierea imobilelor a caror 

utilitati sunt asigurate cle municipiul Tecuci 
(2. 1 8)Urmareste din puiict de vedere tehnic, respectarea contractelor de inch.iriere a 
irnobilelor a caro.r uti1itati sunt asi.gurate de municpiul Tecuci. 
(2. 1 9)Asgura cadru1 1ega pentru punerea in aplicare a solicitarilor cetateniior referitor la 
cumpararea spatiilor de locuit. 
(2.20)Tine evidenta iocuintelor ce apartin fondului Iocativ al rnunicipi•oului Tecuci a 
caror utilîtati sint asigurate de rnunicipiul Tecuci. 
(2.21)Verifica, in teren, situatia irnobilelor a caror utilitatî sunt asigurate de municipiui 
Tecuci inchiriate , iitocrneste note de constatare privind intretinerea si folosirea acestora. 
(2.22)Intocrneste referatele privind Iucrarile de reparatii necesare îrnobilelor ce apartin 
dornenîului public si privat al municipiului Tecuci 
(2.23)Participa la efectuarea documentatiei in vederea vanzariî spatiilor de locuit sau alta 
destinatie precum si a terenurîlor aferente acestora. 
(2.24)Verifica starea fizîca si propune masuri pentru mentinerea in bune conditii a 
inobi1e1or apartinand dorrieniului public si privat aI iiiunicipiului Tecuci a caroi utilitati 
sunt asigurate de acesta. 
3.ATRIBUŢII PRVIND GARAJELE ŞI PARCĂRILE. 
(3.1)Tine evid.enta parcarîior si a garajelor aflate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Tecucî. 
(3.2)Participa la întocniirea d.ocumentatiilor necesare realizarîi inventar.ului d.oirieniului 
public si privat si inr.sarea tuturor imobilelor aflate in patrimoniui sau administrarea 
Consiliului Local Tecuci. 
(3.3).Asigura cadrul iegai pentru organizarea de licitatîi publice, in vederea concesionarii 
si inchirierii terenurilor destinate parcarii sau construirii de garaje, cu exceptia privitoare 
la nivelul minirn ai rede..enteî si la motivele de ordin economic si financiar p.e care le 
realizeaza Directia :Generai:a Economica. 

(3 .4)Participa ia intocmîrea studiului de oportunitate iri vederea eoneesi:onarii sau 
inchirierii, cu ex.ceptîa privitoare la nivelul minimal redeventei .sî ia rnoiîvei.e de ordin 
economic si firanciar pe care le realizeaza Directia Generaia Eeonornica. 

(3 .5)Asigura rezo1va cereriior si sesizarilor cetateniior r.eferitoare la iconcesionare, 
vanzarea sî închirierea de terenur.ilor destinate parcariior sau constructiîior de ..garaje. 

(3.6)Intocmeste ccntracte de concesiune, inchiriere , vanzare impreuna .cu alte 
compartimente de specialitate (juridic, economic) , procese-veria1.e de punene in posesie 
a terenurilo.r si le .preda Directiei Gienerala Economica si BUIES si Regîstruhi agricol , in 
scopul urmaririî sî în.carii redeventelor ,chiriilor si a rateior aiferte  contracteI.o. 

(3.7)Creeaza bazia de d.ae care sa cuprinda inlreg patrimoriiu ai Muaîcijiiiiuî Tecuci 
destinat pacarikor si ooristruetiei de graje 



(3.8)Efectueaza verificari tehnice in vederea vanzarii terenuriior destinate coiistruirii de 
garaje 
(3.9).Elaboreaza si actualizeaza reguiamentele de concesionare, inchiriere a terenurilor 
din domeniui public al municipiului Tecuci destinate constructiiIor de garaje sau 
amenajare a parcarilor. 
(3.1 0)Intocmeste acte aditionale la contractele aflate in derulare pentru transmiterea 
dreptului de conesin•e sauinchiriere a terenuriior destinate garajel.or, parcarilor 
(3.1 1 )Asigura asistenta tehnica la alinieri de strazi ,trasari al.e caie parcariior din 
municipiul Tecuci.. 
(3.12 )Asigura in colaborar.e cu salariatii serviciului urbanism si a altor servicii din cadrul 
Consiliului Local, intocmirea documentatiilor tehni.ce pentru concesi...nare si inchiriere 
terenuri, in conforrnitate .cu preverderile Iegii 50/19991, republicata, .O.G n.r 54/2006 
privind regirnul concesiunilor, HGR 525/1996 
(3.13) Participa Ia intocrnirea schitelor si detaliilor de urbanism ce se initiaza pentru 
municipiui Tecuci, tinand iegatura directa cu proiectantii de specialitate 
(3.14) Intretine si actualizcaza baza de date cu privire 1a beneficiarii co.ntractelor de 
concesiune sau inchiri.ere a terenurilor destinate parcarii sau construirii de garaje 
(3.15) Face propuneri privind schimbarea destinatiei unor terenuri corespunzatoare 
necesitatilor municipiului 

(3.16) Coiaboreaza cu servi.ciul investitii in activitatile de reali.zare a obiectiveior ce 
apartin de dorneniul public si privat al municipiului si pentru realizarea proiectelor 
necesare accesarii fondurilor 
(4)ATRIBUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNiVERSITAR CE FUNCŢIONEAZĂ  ÎN MUNICIPIUL TEC1JCI. 
(4.1 )Monitorizeaza asigurarea .condi ţiilor neccsare bunei funoţiouări a instituţiiior de 
învăţărnânt subrdo.nate Consiliuiui Local Tecuci şi actiităţîlor din sfera ior de .acţiune. 
(4.2)Reprezintă  Prirnarul îri reiaţiiie cu unităţile cle învăţământ. 
(4.3)stabileşte şi menţine reiaţii de colaborare cu Inspectoratu.i Şcoiar J.udeţean Galaţi. 
(4.4)Dezvoită  şi menţine reiaţii cu organizaiii neguvernamentale care deruleaz ă  programe 
în domeniui învăţământn{ui.. 

(4.6)Face propuneri fuiidaentate privind proi.ectcie şi prograrueie ţinutede 
munici.paiitate în scopui dezvolt ării invatarnantui.ui. 
(4.7)Faee propuneri fun:&amentate privind pr.oiectei.e şi programcie susţinute de 
municipaiitate în scop.ui educaţiei. 
(4.)Faee propuneri fuudarnentate privind proiecteI.e şi prcgrameie sus ţinute de 
municipaiitate în scopul educaţiei sanitare. 
(4.9)Realizeaz ă  şi actu.aii:zează  baza de date referi.•toe la unităţiie de învăţământ, 
structuriie spor ivedin rnnnicipiul Tecuci. 
(4. l 0)Avi1zează  i ia rnăsnri pentru îutocmirea ia te.ene1e legaie a .rapoarteior de 
activitate a unităţiiur monitorizale. 
(4.1 1 )Acord ă  cousuitan ă  privind oganizarea şi funcţionarea unităţil.or monitorizate. 
(4. l 2)Coiaborează  cu unităţi1e de îuvăţărnânt p.riviud îritocmirea pianuriior aiuiale de 
învăţă rnâni. 
(4. i3)Promoează  parteiieriatcie .între aulorit ăţiie a iirisl.rai .puIice 1ooale şi uniiăţile 
de învăţământ. 
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(4.14)Elibereaz ă  cadrelor didactice adeverin ţe privind participarea acestora Ia activit ăţ i 
extraşcolare, în vederea completării dosarul ui profesional. 
(4. I 5)Sesizează  Prirnarului aspectele negative privind activit ăţile desfaşurate în unităţ ile 
afiate în sfera sa de activitate în vederea rernedierii acestora. 
(4.16)Iniţiază  sau elaboreaz ă ,la propunerea Primarului, proiecte de hot ărâri pentru 
îmbunătăţ irea activităţ ii instituţiilor aflate în domeniui de activitate, proiecte pe care le 
supune aprobării Consiliului Local Tecuci. 
(4.17)Analizează  1egisiaţia specifică  domeniului sau competen ţei ş i propune spre 
aprobarea Consiiiului Local Tecuci,norme locale prîvind procedurile şi fundamentarea 
deciziilor autorităţii municipale îri raport cu solicit ările şi propunerile organiza ţiilor 
n.eguvernarn.entale şi persoanelor fizîce. 
(4. l 8)Răspunde 1a cereriîe şi sesizările in.stituţiilor ş i cetăţenîlor .privind activitatea 
unităţilor de învăţământ. 
5. A TRIBUŢII PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL PRIN CURSE 

REGULATE ŞIÎNREGIMDE TAXL. 
(5.1) Elaboreaz ă  şi actualizează  regulamentul serviciului de transport public local în 
regim de taxi, conform legisla ţiei în vigoare. 
(5.2)Asigurarea managementului calit ăţii serviciilor de transport public. 
(5 .3)Urrnăreşte principalii indicatori tehnco-econornici ai transportului public local. 
(5.4)Promovează  pentru aprobare tarifde pentru transportul public local. 
(5.5) Urmăreşte sisternatic realizarea calit ăţiî serviciului de transport. 
(5.6)Avizează  traseele, staţiiIe şi staţii:le de îmbarcare pentr.0 taxirnetre, microbuze în 
servicii reguiate. 
(5.7)Eliberează  autorizaţi de .circulaţie în municipiul Tecuci peritru taximetre. 
(5.8)Elîberează  certificate de înregistrare pentru vehicule care flu există  obligativitatea 
înmatriculării. 
(5.9)Elaborează  rnetodologia privind autorizarea despecerelor, conform Iegisla ţiei în 
vigoare. 
(5.1O)Aprobă  şi eliber.ează  autorizaţiiie de transport,execu ţie ş i traseu în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
(5.1 1)Tine evidenţa agenţîlor •economi.ci şî personae fizice autorizate cărora li se acord ă  
Ii.cenţe de transport, execuţie şi traseu. 
(5 . 12)Intocmeşte Registrul taxirnetriştiior şi Registrui operatorilor de transport şi ai 
licenţelor 
(5.13)Eiaboreaz ă  răspunsuri.ie la interpelările ş i solicitările pe probl.eme de autorizare 
transport pubiic aie consili.ului 1.ocal şi mass-rnediei 
(5.14)Urmăreşte rezolvarea .operativ ă  a peti. ţiiior din domeniu transportuiui public local. 
(5.15)Organizează  iicitaţiile de trasee pentru transportul de personae prin servicii reguiate 
cu microbuze. 
(5.16)Urrnăreşte respectarea de c ătre operato.rii de transport .a .ccntractelor de 
con.cesionare. 
(5. i 7)Intocrn€ şte iunar raportul privi-nd servi.ciile prestate de c ătre operatori. 
(5. 1 8)Meriţine perrnanent re}a ţiî cu carnera taximetri ştilc>r .oe opercazâ pe raza 
munîcipii1ui Tecuci. 
(5. 1 9)Propune spie aprob.area corisiliuiui. loc.al  sisteme de rn.anagement ale servic.iu lui de 
transport pubiic 1ocai. 
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(5.20)Controleaz ă  ş i ia rnăsuri de respectare a norrnelor de arnenajare, între ţinere ş i 
expioatare a staţ iilor de îrnbarcare ş i debarcare. 
(5.21)Controlează  respectarea de către operatori a traseelor concesionate. 
(5 .22)Colaboreaza cu Inst.itu ţi a Arhitect Şef pentru emiterea d.e catre aceasta a 
acordului/avizului privind activ.it ăţiieeen.ornice. 
(5 .23)Preia atributiiie altor sa1ariati din cadrul serviciului prin repartizarea de lucrari .de 
catre seful de serviciu. 
6. A TRLBUTIIPRsiVIID ASL4 ŢIE iE PROPkIETARI 

(6.. 1 )Îndrumă  şi sprijină  asociaţiiie de proprietari .pentru îndeplinirea de c ătre acestea a 
obiigaţiilor ce le rev.in pentru între ţinerea i repar.area .construc ţ.iiior ş i instalaţiilor din 
condominiu; 
(6.2)Intocme5te şi distrib.uie rnateriaie inf.ormativ de iriteres pentr.0 asocia ţiile de 

proprietari; 
(6.3)Organizează, în colaborare cu asocia ţii neg.uvernarnentale serninarii de instruire 

pentru preşedinţi şî adrninistratori de condornirrîi; 
(6.4)Organizează  exercitarea controlului financîar-contabil şi gestionar asupra activit ăţii 

asociaţiilor de proprîetari, în condi ţiile legii. ln situaţia descopeririî de fraude sau lipsurî 
în gestiune, vor fi sesizate organele competente, iar comitetul executiv al asocîa ţiei va fi 
îndrumat să  folosească  căî1 legale pefltru recuperarea prej.udiciuiui şi pentru a a ţiona în 
justiţie persoanele vinovate,; 
(6.5)indrumă  şi sprijină  asociaţiile de propri.etari pentr.0 respectarea de c ătre acestea a 

prevederilor legale iri dornenîu. 
(6.6)in situaţia î.n care c niitetui executiv aI ascia ţiei şi pre.5edinte1e acesteia nu- şi 

îndeplinesc obligafiîle -stattitare -ce le:rev,,înpotrîvit preederiior legale, propufle asociaţîei 
de proprietari organizarea uneî adun ărî .generale care va dezbate problemele iite; 

(6.7)Ţîne evidenţa dosaroior de atestare şi a atestateior eiiberate, înaintând actele 
comisiei Consiliului Locai ce are în atribuţii atesa adrninistratoriior; 
(6.8)Face propuneri moivate de suspendare sau retragere a atestatelor ,sesîzându-se din 

oficiu sau la solicitarea cet ăţeniior; 
(6.9)Soluţionează  cererile, reciarnaiie . şi ses.,izârile cetăţenilor ce .au ca obiect ativitatea 

.asociaţiiior de proprietari; 
.(6.Hi)Intocrneşte pe se-ethiaie de craven ţie pentru încălcarea de eătre persoie 
fizive sau juridice a iegiior acteior normative p.entru eare are împuternicire; 
(6. i i )Face propuneii vătre prîniar sau vornisîa de resort în.. vederea elaborării de proiece 
de hotărâri, p.artieipă  Ia redaotarea şi mo1iiarieaj:uiidieă  a acestora, întocme şte rapoarte de 
specîaiitate cu prîvire ia aite proiecte de hot ăiii; 
(6. 12)Respectă  cu stiii:cteţe normle de protec ţîa munvii., îasuşite piin iastructajial 

.peiiodic; 
(6. i3)Idepline şte alte saroini ve-ii sunt re1paritizate de conducerea pr.ir ăriei. în baza 
iegisiaţiei în vigoare şii a regul rnentului de organîzare şii furicţioriare; 
(6. i4)Iirrnăreşte reşpectarea, e .tas,ocia ţîiie de piioprietari,a :l.egi:sla ţîei cu privire ia 

serviciiîle de utiiităţî pubiliive. 
(6.15)AIte atriburîi stabiliite prin «li şpoziiiia piiimarului. 
ART-30 BIROUL CADIASM 0, f IMM LATV DUMUP 
(1) Piincipaia atri&uţie ete aginiarea uriui 	lrutier att auto cât ş i pieton.ai în condiţîi 
de fuenţă  si sigurariţă 	in ă  pentru toţî participanţii la tri rutiier. Desfăşurarea 

21 



activităţ ilor se realizează  într-o strâns ă  colaborare cu: Directia Servicii Publice, SADPP, 
Serviciui de Investitii si Biroul Pol.i ţiei Rutiere din cadrul Poli ţ iei rnunicipale Tecuci. 
(2) Atribu ţii specifice; 
(2.1) verifi carea i.nstala ţiilor de serna.fori.zare; 
(2.3) verificarea indicatoareior rutiere; 
(2.4)verificarea lim..itatoare .rutiere de vitez ă ; 

25) propune, eiaborează  mernorii în vederea avizării de către 1ospect.oratui Judeţeari de 
Polî ţie Gaiaţi, Serviciul Rutier, seînnalizarea rutieră  de pe teritoriui municipiui.ui Tecuci; 
(2.6) propune elaborarea ş i avizează  studii .privind sisternatizarea circula ţiei ruti.ere; 
(2.7)elaborează  şi propune adoptarea de acte normatîve privind sistematizarea circula ţiei 
rutiere; 
(2 8)_Intocmeste documentatii si so1icit ă  1ospectoratului Judetean de Politie Ga1at, 
Serviciul Rutier,sau după  caz Poliţiei Municipale, Biroui Rutier cmîterea de avize .privind 
restricţionarea!modificarea circuia ţiei rutiere pentru orice arnplasament de constructie, 
Iucrare sau instala ţie din zona drumului sau cu inf1.uenţă  asupra acestuia. Emite acorduri 
i avize pentru schimbarea destinaţiei construcţiiIor sau instalaţiilor din zona drumur.ilor. 

(3)A1ribuţiiprivind infrasruc1ira tehnico-edililară. 
(3.1) avizează  Programul anual de execu ţie pentru Iucrările tehnico-edilitare şi stradale 
ce se efetuează  pe teritoriul municipiului Tecuci. 
(3.2) avizează  PIanul investiţional ai iuerăriior de infrastructură  pe o peri.oadă  de 3 anî; 
(3.4) avizează  începerea exeeu ţiei, în ba.za autorizaţiei de construire, pentru lucrăriie de 
branşarnente/racorduri Ia re ţeieie de utilităţi publice. 
(3.5)Centralizează  lucrările tnieo-.edilitare şi .st.radai.e ce se execută  p.e teritoriuI 

municipiuiui Tecucî prin soi.ieitareaperiodică  a datelor şi iriforiraţii1or cu caracter pubii:c 
desprc Iucrările aflate în execu,ie ia admînîstratoriî de retele  şi de ia celeiaIte 
compartimente din cadrui aparatuiu.i de specîaiitate al Primaruiui; 
(3.6)Centraiizeaz ă  înştiinţăriie de începere a 1ucr ărilor de infrastructură ; 
(3.7) Verifică  şi urmăreşte stadiu fizic al lucrărilor de între ţinerea infrastructurii rutiere 

autorizate pe teritoriui municip.iului Tecuei., respectarea termenelor de execu ţie a 
acestora, a condi ţiilor impiise prin doeumentaţii, verîfică  şi urmăreşte iucrările de 
intevenţie în domeniul pubiîc, a terineneleior  dîn rograrnai anuai, .a eondi ţiilor înscrise 
în .avîzele şi expertizeie de specialîtate, a prevederiior avizelor eiiberate dc autorit ăţite 
administraţiei publlîcc locaie şi măsuriie stabilite de iege; 
(3.8) P:articipă  la recepţiîie luerărilor reaiizate în infrastruetura tehicoed1îtar ă  a 
municipiuiui. 
(3.9)Participă  1a eomandarnenteie instîtaite pentru executarea Luer ărilor de infrtructiiră  

(3.1O)Verifică, analizează  :şi răspunde la sesizărîlle primite; 
(3.11) înregistrează  1.ucrările de i.nterven ţie pentru remedierea avariilor comunîcate de 
către adrninistratorii re ţelelo,r utiiităţi ,pb1ice, precum şi cele intervenite în if1astructura 
stradală  

3.12)verific ă  pe teren iucrăriie de în.tcrven ţie pcntr:u rem.edierea avariiior pe str ăzi. 
(3.13) eiiberează  avizei:e de execuţie spagere/iriterven ţie) adminîstratorilor rc ţe1o1or de 
utîlităţi pui.iicc î.n vedcrea rernedierii .ararii1or. 
(3.14)primeştc şi so1uţieirează  sesrile şi reclarnaiiie (scrise ş i Isaîtransrîiise 
teiefonîc) priviid .avarii.ie ia i ţeieic dc iafrastructară  iini editiare şi de stră i. 
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(3.15)sesizează  abaterile de la reglernent ări în ceea ce prive şte executarea lucr ărilor de 
intervenţ ie, primarului municipiului Tecuci, pentru luarea m ăsurilor necesare intr ării în 
legalitate. 
(3.16)întocme şte ş i promovează  proiecte de hot ărâri ale consiliului local şi ale 

dispoziţiilor Prirnarului referitoare la activitatea de supraveghere a avariilor. 
(3.17) aite atribu ţii stabilite prin dispozi ţia prirnarului. 

AR37. COMPARTIMENTUL DIScIPLtNA ÎN cONSTRUC ŢII 
.(I) Compartimentul are ca atribu ţii principale: 
a) organ•izarea şi exercitarea controlului propriu; 
b) participarea la recep ţionarea oonstruc ţiilor şi instalaţiiior aferente pe teritoriui 
adrninistrativ ai munic•ipiului Tecuci; 
c) asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiiior de bază  ale Direc ţiei arhitect şef. 
(2) Atribuţii specifice compartimentuiui Disciplina în Construc ţii: 
(2.1)caiculeaz ă  cuantumul taxelor: 
- pentru emiterea certificatelor de urbanism, 
- pentru emiterea autoriza ţiilor de construire/desfîin ţare; 
-speciale necesare eliber ării certificatului de urbanism; 
- alte taxe ocazioiiate de erniterea A.C./A.D; 

(2.2) regularizează  taxa de autorizaţie, în conformitate cu prevederile legale şi o supune 
vizei de control preventiv; 
(2.3) încuno ştiinţează  lunar alte compartimente privind recep ţiile ş i regularizările 
efectuate; 
(2.4) notivează  din punct de vedere economic şî fînanciar studiile de specialitate 
întocrnite; 
•(2.5) identifică  parteneri şi surse de finanţare a proiectelor specifice activit ăţii Arhitect 
Şef; 
(2.6) rezolvă  şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor, referitoare la 
semnalizarea cazurilor de abatere privind disciplina în construc ţii.; 
(2.7) verifică  şi ia măsurii.e care se impuli în conformitate c.0 prevederile Legii nr. 

501199 l privind autorizarea execut ării iucrăriior .de .construcţii, .cu modificările uiterioare; 
(2.8) ţine registrui proceselor - verbal.e de constatare a contraven ţiiior, în conforrnitate cu 
prevederile Legîi nr.50/199 i, repubiicată, privind autorizarea executării lucrăriior de 
construcţiî; 
(29) ţine evidenţa înştîinţăriior de începere .a 1ucrăriior .de construcţii autorizate; 
(2.10) ţîne evidenţa înştiinţăriior de finaiizare a lucrăriior .de construcţii autorizate; 
(2.11) p.articipă  1.a recep ţia ia terrninaiea lucrăriior, •.efeotuând regularizarea taxei de 
autorizaţîe; 
(2..12 )înş iinţează  Inspectoratu1 în co.nstruc ţii despre fînalizarea . execu ţi.ei Iucrărilor, 
precurn şi valoarea fivală  a irivesti ţici.; 
2.13)înştîinţează  tîtuiarii A.C. privin:d expirarea .termeriuiui de executare a lucr ărilor de 

construire cu 15 ziie înainte.; 
(2.14) întocmeşte si.tuaţiiie 1unare, trirnestriaie î aiiaie, referitoare la autoriza ţii]e de 
construire ernise şî reaiizarea .construcu1or autorizate; 
(215) urmăreşte pe tot parcursul lucrării.or , construcţiiie autorîzate şi efectuează  r.ecepţia 
)a termiriarea lucr ăriior; 
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(2.16) transrnite Iunar, cornpartimentului de specia]itate, procesele - verbale de recep ţ ie 
la terrninarea lucr ărilor, în vederea impunerii; 
(2.17) reprezintă  ş i angajează  institu ţia nurnai în Iirnita atribu ţ iilor de serviciu ş i a 
mandatului care i s-.a încredin ţat de către conducerea acesteia; 
(2.18) redactează  Iucrările elaborate de di.rec ţia Arhitect-ef 
(2.19) asigură  îrito.crnirea unor .situaţii statistice privind activitatea Institu ţiei Arhitect 
Şef; 
(2.20) iezolvă  cereri, sesizări ale cetăţenilor pe domeniu1 de activitate; 

(2.21) asig.ură  repartizarea coresponden ţei în cadrui Instituţiei Arhitect şef şi urmăreşte 
întocmirea şi cornunicarea r ăspunsurilor, în termenuI prev ăzut de lege; 
(2.22) asigură  şi face propuneri privind n.ecesar.u1 de consumabile pentru Institu ţia 
Arhiteet Ş.ef 
(2.23) asigură  şî face propuneri privind între ţinerea ş.i bun.a furicţionare a aparaturii IT; 
(2.24) asigură  şi face propuneri privind între ţinerea şi buna funcţionare a rnobilierului de 

b.irou ş i dotărilor Instituţiei Arhitect Ş .ef. 
(2.25 ) Alte atribuţii stabilite prin dispozi ţja Prim.arului rnunicipiuIui Tecuci. 
AR38. COMPAR1IMENTUL URBANISM ŞIAMENAJAREA TERITORIULUI. 
(1) Atribuţi.i principale ale compartimentului sunt: 
ă) atribuţii privind autorizărea Iucrărilor de construire; 
b) atribuţii privind .dezvoltarea urban ă; 
(2) Alributiiiprivind autirizarea lucr ărizor; 
2.1).întocrnirea şi eliberarea autorizaţiei de construiretdesfiin ţare; 

(2.2)asigurarea caracterului public ai autoa ţiiJlo.r ernise; 
(2.3)întocm.ireasituaţiilor statistice şi a programelor specifiee, privitoare la construc ţiile 
din teritori.ui administrativ ai municipiuiui:; 
2.4)verifică  conţinutul documentelor( documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării 

tuturor acteior n:ecesare autoriz ării, conforrn prevederiior iegaie; 
(2.5) verifică  modul în care au fost preluate în cadrui documenta ţiile tehnice D.T. 
condîţiiie din avizele ş i aeorduriie ob ţinute în preaiabil •d.e solicitant, inclusiv cele 
cuprinse îri punctul de vedere/actui administrativ eniis .de a•utorit.atea competent ă  pentru 
protecţia mediuiui; 
(2.6)verifică  :coriţinutui documenteior(doeumcita ţiei) depuse, sub aspectui încadrării 
soluţiilor propuse îri prevederiie documentaţiiior de irrbaniism arohate ş i ale certificatuiui 
de urbaniJsm; 
(2.7) redactează  şi prezintă  spre semnare autoriza ţii{e de con.struire/desfiin ţare; 
(2.8) .emite avizeie solici.tate de struetui.a de speciaiitate d•in cadrui Consiliului  jude ţean; 
(2.9) asgriră  icaracterui pubiic al autorizaţii1or de.construitdesfiiriţa•re; 
(2.10) v.erifică  existenţa docurnentului •de plată  a tax.ei de eiiberare A.C/A.D., precum şî a 
ceioriaite taxe stabîiite de iege saui:de rg1ernent ări io.caie; 
(2.11) îritocrneşte situaţ ii statistice privitoare la autoriza ţiile de coristruire/desfiin ţare 
emise; 
(2..12) întcicmeşte alte prograrnespecifi.ce referitoare Ja construc ţiile din teritoriui 
adniînistrativ aI municipiului; 
(2.13) re.zolvă  cereri sesizări ale c.etăţcaiior pe dnreitiui & aotiv.itate.; 
(2.1.4) Ailie atri.bu ţii stabilite prin dispoziţia Phiaru1ui mririicpiuJui Tecuc 
(3) A1r 	priii.it d vo1rer rirb(iîËî  
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(3.1) avizeaz ă  documentaţiile de urbanisrn ş i amenajarea teritoriului; 
(3.2) eliberează  certificate de urbanisrn; 
(3.3) ini ţiază , analizează  ş i avizează  documentaţii specifice care privesc dezvoltarea 
rnunicipiului: 
(3.4) elaborează  strategii, studii de specialitate, etc. 
3.5) elaborează  şi actualizează  norme locale/regulamente privind activit ăţile cu impact 

asupra arnenaj ării teritoriului/urbanism. 
(3.6) deterrnină  reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv directivele 
cuprinse în pian.urile de amenajare a teritoriului, legai aprobate, referitoare la irnobilul 
pentru care se solicită  certificatul de urbanism; 
(3.7)analizează  compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicit ă  emiterea 
certîficatului de urbanism cu reglement ările din .documentaţiile urbanistice legal 
aprobate; 
(3.8)formulează  condiţ ii şi restricţii specifice amplasamentului, obligatorii pentru 
proiectarea investi ţiei; 
(3.9)stabile5te, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum ş i 
a unor eventuale studii şi a studiilor de specialitate necesare autoriz ării; 
(3.10.)verifică  existenţa docurnentuiui de plată  a taxei de eliberare a certificatului de 
urbanisrn; 
(3.11) redacteaz ă  şi emite certificatul de urbanism; 
(3.12)v erifică  conţinutul docurnentelor depuse, în conformitate cu prevederile art. 6 din 
iege; 
(3.13)asigură  caracterul public ai C.U. în conformitate cu prevederile legale; 
(3..14)îrtocmeşte şi supune aprobării consiiiuiui locai reguarnente specifice pe categorii 
de activităţi, din domeniul urbanismuiui şi amenajăriî teritoriuiui; 
(3.15)comu.nică  solicitanţilor împreună  cu docurnentele însoţitoare ale C.U., cuantumul 
taxelor pentru emiterea avizelor şi acordurîlor; 
(3.16)informează  cetăţenii privind documentele necesare ob ţinerii C.U.; 
(3.17)avizează  documentaţiile de urbanîsm prezentate, faza P.U.D., P.U.Z., P.U.G. din 
punct d.e vedere al conformit ăţii administrativ.e şî înaîntează  respectivele docurnentaţii 
arhitectuiui şe spre analiză  în comisia locală  de urhanism şi amenajarea teritoriului; 
(3.18)reaiizează , cu sprijinu1 celorialte cornpartimente etapeiLe de consultare a popula ţiei 
sta.biiite de iege, referitoare 1.a documenta ţiile de urbanism; 
(3.19)Erite acordultavizul privind desf ăşurarea actîvităţîi de comerţ, în baza art.6 şi 7 
ciin OUG 99t2000, cu modific ăriie ş i cornpletării.e uiterioare. 
(3.2()Verifică  respectarea prevederilor avizuiuitacordului emis, privind desf ăşurarea 
activităţiî de comerţ  pe teritoriul municipiuiui Tecuci. 
(3.21) Aite atribuţii stabilite prin dispoziţia Prirnaruiui municipîului Tecuci. 
(3.22) Pune în apiicare legisla ţia în domeniu de activitate.. 
ART.39. ATRIBJŢii PRIVIND ACTIVITAT]A DE COMERŢ . 
1.Eiabcrarea regulamentului privind desf şurarea aotivităţîi de oornerţ  în rnunicipiul 
Tecucî,, oonforrn C)G nr.99/2000 cu modificriie şi comptetăiiie idterioare; 
2 stabiiete procedura privînd emiterea acordului/avizuiui prîiiîd activit ăţile econornice. 
3. Atrbuţîiie concrele referitoare ].a apiicarea prevederiior OG nr.99/2000 cu rnodific ă rile 
ş  compietăriie ulterioare vor fi stahilite pri.ri dispozi ţia iru. 
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DIRECŢIA ECONOMIC Ă  INVEST1ŢII ACHIZI ŢII PUBLICE 
ART.40. Direc ţia are în coniponenţa sa, următoarele structu.ri organizatorice: 
- Se.rviciui Buget- Contabiiitate, care are î» subordinea sa Compartimeutu1 
Administrare Bază  de Date; 
- Serviciui Invest.itii; 
- Serviciui Veniturî- Executare silit ă, care în s.uo:r.diue: BUIES-PF, BUIES-PJ si 
com.partimentulPlăţi,Urmărire Amenzi; 
- Bi.rou:1 Acliizitii Pubiiee.; 
- ompartimentul Administrare Re ţele; 

Arl.4O .1. SER VCUL BUGET CONTAMLITATE. 
1 .Servicul buget contabilitate , este un compartirnent de specialitate orgaflizat ca 

serviciu în cadrul Municipi.ului Tecuci, condus de 5efu1 de serviciu şî subordonat direct 
•directorului genera1. Are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea şi execu ţia 
activitaţilor financiare şi •contabile aferente cheltuielîlor Municipiului Tecuci .Asigur ă  
certificarea pro•iecteior iniţiate în privinţa realităţ ii , regularitaţii şi legalităţ iî şi lichidarea 
ch•eltuielil.or, în cnformitate cu prevederil•e 1•egai•e şi a normeior Miniseru1ui de Finanţe. 

2.In exercitarea •atribuţiilor sale, serviciul buget contaii1itate, colaborează  cu 
celeialte cornpartirnente din cadrui Munic•ipiului Tecuci, înstîtuţii subordonate Consiliului 
Local Tecuci, unît ăţi di.n .sistemui bancar, Mi:nisterui de Finanţe, Direcţia de Trezorerie 
Tecuci, etc. 

ART.40.2.Prime şte pontajele, cererile de coricedii de odihnă, certificate de concedii 
medicale, si alte docurnente din care rezultă  plata unor .drepturî de personal; 
2.2.Intocmeste statele de piată  pentru personaiuJ Municipiuiuî Tec•uci, statele de piată  a 
îndemnizaţiei pent.ru consi1ieri, statele de piată  a pentru ajutoare d•e urgenta , conform 
HCL ernise; 
2..3.Calculează  indemnizaţi.iie pentru concedii de odihnă, concediî rnedicaie; 
2.4.Prirneşte şi verifi.că  moduI .de cornpletare a dc.cumenteior primare privind .evi.d.enţa şi 
miscarea patrîmonîuluî îristitutiei (note de intr.are-recepţie, fcturi, bonuri consum 
materiaie, obiecte de învientar, bonuri transfer mi.j1oace fixe, etc.); 
2.3.intocmeste iunar uote1e .cont•abile pentru in.t.rări-ieşiii de materiale, obie.cite de 
inventar, mîjioace fîxe şî diverse operaţiuni (produse finite, .aiite vaiori, timhre, BCF); 
2.6.Ridică  nuneraru1 de ia Trezoreria Tiecuci şî face piata sailari,îior, 
consîiieri, avansuri concedii .de iodihnâ, avans.uri depiasări în numerar, conforni normeior 
iegaie; 
2.7.Efectuează  piăţi corespunzătoare activităţii curente aIe Munîcpîu1ui Tecu.ci, pe baza 
docurnentei•or j.ustificati.ve  iîntocmite  de :s.ervicîi1e de specîaiiitate în ccnfcrmitate Cu 
dispoziţîile iega1e; 
2.8.F•r.ezintă  documeateie de piată  la Trezoreiia Tecuci .ş i efeciuează  plăţi din conturiie 
descLiise .către uniităţîie benefciare; 
2.9.61ocm.e şte propuneii pentru fundainentar.ea hugetu1•i de venîturi şi ch.eb.uieLi; 
2.10>.Efectuează  execu ţia buetară  a iă îior, cadrarea îri articoie şi aliniate b•igetare şi 
în credîtele pr.obate în bntu de venîturi •ş i .c11tuie1i; 
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2. 1 1 .Întocmeşte actele fi nanciare necesare ş i ţine eviden ţa cheltuiel i Ior pentru dep las ări, 
detaşări în ţară  şi străinătate peritru personalul Municipiului Tecuci; 
2.12.Efectuază  plata cotizaţ iilor Municipiului Tecuci c ătre diverse organisrne na ţionale ş i 
internaţionale în conforrnitate cu notele de fundarnentare ini ţ iate de cornpartirnentele de 
specialitate în conforrniiate cu dispozi ţiile legaie; 
2.13.Acordă  avansuri spre decont.are pentru cheltuieli proprii; 
2.14.Verifică  deconturile de cheituieii, ordinele de deplasare şi .avansuriie spre .decontare; 
2.15.Intocrneşte iunar necesarui de credite pentru activit ăţi s.pecîfice adrninistra ţiei 
publice locale; 
2.16.Compietează  lunar fişeie •pentru .opera ţi.uni bugetare necesare întocrnirii d ării de 
seamă  contabil.e; 
2.17.Comunică  prevederile bigetare aprobate la toate unit ăţile din subordine ş i 
rectificările bugetare în terrnenu1 prev ăzut .de Iege; 
2.18.Intocmeşte luuar deschideri de .credite, note justificative pentru surne defalcate, 
pentru surne din TVA, .surne pentru echilibrare buget local; 
2.19.Verificarea zilnică  a operaţiunilor de casă  şi bancă  ş.i înreg.istrarea în eviden ţa 
analitică  şi sintetică  a tuturor operaţiunilor; 
2.20.Intocmeşte facturi cl.ienţi pentru vânzări spaţii si terenuri .conform HCL ernise si 
înregistrarea acestora in eidenta financiar contabila â MunicipiuIui Tecuci; 
2.21.Intocmeşte iu.nar decontul de TVA; 
2.22.Primeşte şi inregistrează  in contabilitate contractele de ooncesiune, de închiriere 
închei.ate de serviciui de specialitate; 
2.23.yerifică  iunar centraiizatorui încas ărilor din .chirii case, biocuri; 
2.24.lntocmeşte .şi verifică  1unar ceritraizatorui avansuri depIasare, debit.e din salarii, 
lipsuri din gestiune, debite vonstatate de organele de control .având ia baz ă  regist.rui de 
casă  i referatele emise d.e oiganeie de speciaiitate; 
2.25.Intocmeşte iişe sinteti.ce pentru toate conturile de venituri .aie bugetului ioca1; 
2.26.Inregistrează  în registrui de evidenţă  - corespondenţă-a serviviului buget 
contabilitate, cereri .contribuabiii persoane fizi.ce şi juridive pr.ivind transferuri, 
compensări, restitui.ri a suprasoldurii.or create precum şi regua ări de conturi eron.at 
înregistrate de către trezorerie şi contribuabîli; 
2.27.lntocrne5tie ordine de piată  cu rguiarizăriie constatate în urma veii1Pîc ării cu biroui 
Gestiune InlPbrmatîzare D.ate; 
2.28.lntoerne5te ziinic ventraiizatorui opera ţiuniior cle încasări •şi :P 	pe baza registruiui 
d.e casă; 
2.29.Efectuează  ,ziinic centralizatorul oper.aţiuniior de bancă  p.entru t.oate conturi1e din 
care s-au .efectuat plăţi; 
2.30intocrne5te iunar .not.a .contabii ă  pentru operaţiunile de casă  şi banoă; 
2.31 .Intocrneste facturi pentru .serviciîie subordonate Consiliulu.i local , aferente 
utilitatiior (energîe eiectricateiefon, .gaze naturale,apa,etc), dirii spatPii aie Muni.cipiuiui 
Tecuci inchiriate altor intîtutii sau serviciî pubiive; 
2.32.Intoorn:e5te Innar baian ţa :de verificare care arată  situaţia patiriino.nîuiui Municipiului 
Tecuci; 
2.331ntocrne5te trirnestrial darcade searnă  contabilă  a activitatiî i. uricipiu1iii Teeuci; 
234.centralizeaz ă  şî verifioa lunar rnonitorizarea cheltuîeiilor de personal afcreiita 
ordo-atori]or se undari si tertari de ciedite aflati rn subo-idrnea Cons liului Local Teeuci 
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(centre financiare, Biblioteca, Muzeu, Casa de Cuitura, Poiitie Iocala, Evidenta 
persoanei,Spitalulul Municipal Anton Cincu, Serviciul de asistenta sociala, Municipiul 
Tecuci), cu incadrarea platilor pe articole si aliniate in buget; 
2.35.Centralizeaz ă  ş i verîfica lunar conturile de executie Ia venituri si cbe!tuieli conform 
Ordinului 294112009 aferenta oiionatori1or secundari si tertiari de credite afiati in 
subordinea Consiliului Local Tecuci (centre financiare, Biblioteca, Muzeu, Casa de 
Ctiltura, Politie locala, Evidenta persoanei,Spitalulul Municipal Anton Cincu, Serviciul 
de asistenta sociala, Munîcipiul Tecuci), cu incadrarea platilor pe articole si aiin.iate in 
buget; 
2.36.Centralizează  şi verifica 1unar indicatorii din bilant si piatiie restante, conform 
Ordinului 2941/2009 aferenta ord.onatorilor secundari si tertiari de cr.edite afi:at.i in 
subordinea •Consiliului Local Tecuci (centre financiare, Biblioteca, Muzeu, •Casa de 
Cultura, Politie locala, Evidenta persoanei,Spitalulul Municipal Anton Cincu, Serviciul 
de asistenta sociala, Municî.piul Tecuci), cu incadrarea platilor pe articoie si aliniate in 
buget; 
2.37.Centralizeaza si verîfica trimestrial darile de seama 	aferente ordonatorilor 
secundari si tertiari de credite afiati in subordinea Consiliului Local Tecuci (centre 
financiare, Bibiioteca, Muzeu, Casa de Cultura, Politie locala, Evidenta 
persoanei,Spitalulul Municipal Anon Cincu, Serviciul de aistenta sociala, Municipiul 
Tecuci), iar aceasta; se depune 1a Directia Generala a Finantelor Publice Galati; 
2.38.Intocmeşte de cate ori este nevoie rapoarte de specialitate pentru rectificarea sau 
rnodificarea repartizari:i pe trîrnestre a creditelor bugetare aferente ordonatoriior din 
subordine , care afecteaza bug.etui general centralizat al Consiliuluî lecal Tecuci., iar dupa 
aprobare si modificare in buget adateior cuprinse in raport; acesta se depune la Directia 
Generala a Finantelor Pubi•ice Galati; 
2.39.In lunile aprilie, iuiîe sî octombrie, pentru trirnestrul expirat, si cel tarziu in 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea , conform Legii 273/2006, privind finantele 
publice Iocale, repubiicata, art.49 alin 12, serviciul buget contabilitate are obligatia de a 
prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatilc deiiberative, 
executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redirnensiona 
cheltuieiile in raport .cu gra&ul de .colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara Iocaia, 
astfel incat ia sfarsitul aiuul: 
- să  nu inregistr.eze piati r.estaite; 
-diferenta dintre suma veitituriior incasate si excedentul anil.or anteriori utilizat pentru 
finantarea exercîtiu1î bug:etar cirent, pe de o parte, si suma piatiior efectuate si a piatilor 
restante, pe de alta iaIte, sa fie .mai rnare decat zero. 
40.3.Avand in vedere art57 din Legea 273/2006 privind flnariteie pubiioe locaie, 
repubiicata, serviciui i:uget contabîiitate are obligatia de a intocrni si prezenta spre 
aprobare autorîtatilor d.e.iiberative, pana la data de 3 1 mai anuiui urinator, conturile anuale 
de executie a bugeteior iocie , a bugetelor institutiilor pubiice fina.ntate integrai •sau 
partîal din bugetul iocai, iri irmatoarea structura: 
a) la venituri: 
- prevederi bugetare inîtiaie 
- prevederi bugctare defriîve; 
- incasari realizate; 
b) la chcltuieii: 
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- prevederi bugetare initiale; 
- prevederi bugetare definitive; 
- piati efectuate; 
40.4 Urmăreşte contractele de concesiune, închiriere ş i vânzare - curnp ărare în rate, din 
punct de vedere al încas ării recleven ţelor, chiriilor ş i a ratelor. In aces•t sens, pentru 
debitele mai mari de 90 de zi.le va î•nainta un referat Serviciuluî Juridic, în vederea 
rezilierii şi a recuperăr.ii debitelor respective. 
41.1.Serviciul buget contabititate îndepline şte şi alte atribu ţii stab.ilite prin dispozi ţia 
primarului. 
41.2. Prezentul capitol se completeaz ă  cu atribu ţii prevăzute de le.gislaţia în vi.goare. 

SERVIcIIJL VENITURI-EXECUTĂRI SILITE 

ART.42.1 ATRIBUŢII INREGISTRARE FISCALĂ . 
Principalele atribuţii aie serviciului venituri executare silit ă  sunt: 
a) impunerea bunurîlor supuse impozit ării, ce apar ţi contribuabililor, conform 
prevederilor Legii nr.22712015 privind codul fiscal, cu modific ăril.e si completările 
ulterioare; 	. 
b) colectarea crean ţeior fiscal.e prin executare silit ă  conform Legii nr.207/20 1 5 cu 
modificările si completările ulterioare: 
42.2Atribuţii privind impuiiera bunurilor supuse impozit ării; 
2.1. Verifica declaratîiie de î.nipunere depuse de contribuabîli, respectiv corectitudinea 
datelorinscrise in deciaratie, coriform actelorjustificative care atesta dreptui 7die 
proprietate, precum si a celor din evi.denta contabila a contribuabiluiui, dup ă  caz. 
2.2. Inscrie in evidenta infirmatizata declaratiile fiscale pentru stabiiirea impozitelor si 
taxelor locale pentru cladiri, terenurî, mijloace de transport auto, servicii cle reclama si 
publicitate, afisaj in scop de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, videoteci si 
discoteci, taxa habitat cu destinatie salubrizare. 
2.3. Inregistreaza scutirile de îrnpozit ia ciadiiile, constructiile, terenurile si mj1oace1e de 
transport care nu se supun impozitar.ii, conform prevederiior iegal.e. 
2.4. Urmareste depunerea declaratiiior fiscale de impunere de catre co,ntribuabili, la 
termenul prevazut de i.ege. Notifica coritribuabilul in cazul depasirii termenuiui legal de 
depunere a declaratiei fiscaie, san.ctioneaza contraveritiile si aplica arnenzile ;si majorarile 
de intarziere prevazute de iege. 
2. 5. Stabile şte sau modifică  î.mpozitul sau taxa, dup ă  caz, în situaţiiie îu care impozitele 
şi taxele datorate n;u au fost stabilite, ca urmare a nedepunerii deciar.a ţiei fiscale, ori 
datele declarate nu corespund rea1it ăţii. 
2.6. Pentru luarea in .evidenta a autovehiculului primeste de ia Registratura institutiei 

declaratia fiscaia a propii.etaruiui, .cartea de identitate a vehicui.uiui, docurnentul care 
atesta dreptui de propiietate, :dovada indeplinirii formalitatîior vamaie (daca v.ehiculul 
este procurat de 1a o persoana fizi.ca sau juridica straina) preiucreaza dateie in evideuta 
infoi-rnatizata si fiscaia si ie depune ia dosarul fiscal. Completeazia caseta ,.0 diri Fisa de 
inmatricuiare a vcliicuiuiui si aplica stairpila. 
2.7. In cazul scliinibaiii domiciliuiui, sedi:uiui sau punctuîui dc JQlcru a contribuabilului, 
in urria prirnirîi dec1aratic acestuia, t rsmite dosarul in ederea irnpunerii, Priniai - iei de 
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la noui domiciliu, sediu sau punct de lucru. In baza confirmarii primirii, transmise de 
aceasta, se da la scadere impozitul pentru rnijlocul de transport. 
2.8. Scade din eviden ţa fiscala rnijloacele de transport instra.inate sau scoase din uz ca 
urmare a casarii sau vanzarii ca piese de schimb, cu conditia radierii prealabile din 
evi.dentele organel.or de politie. In cazul instrainarii vehiculului (autovehicule vandute sau 
furate), completeaza caseta ,,E din Fisa de inmatriculare, daca, din evidente, rezulta ca 
detinatorui are achitate debitele fata de stat referitoare la vehicul si .daca acesta nu este 
sechestrat, gajat, confiscat, etc. Taxa se da la scadere pe baza actului de instrainare. In 
cazul scoaterii din functiune a vehiculuiui, scaderea de la taxa se face pe baza 
documentelor din care rezulta ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana 
fizica sau juridica specializata, autorizata sa efectueze servicii tehnice auto. Radierea din 
evidenta se face pe baza certificatului de radi.ere din circul.atie eliberat de serviciul 
circulatie din cadrul I.P.J., pentru autovehicuiele scoase din functiune. 
2.9. Verifica situatia contribuabiliior posesori de mijloace auto, care isi stabilesc 
domiciliul in municipiul Tecuci si confirma preluarea debitului, in termenul prevazut de 
lege, organului fiscal de la vechiul domiciliu sau sediu. 
2.10. Efectuează  cercetarile necesare transmiterii si încasarii taxeî sau transmiterii 

debitelor în localitatile unde au plecat, pentru contribuabilîi proprietari de mijloace de 
•transport care au plecat din localitatea de domiciliu sau sediu, far ă  să  declare sau fară  să  
anunţe modificările intervenite. 
2.11 Procedează  Ia radierea contribuabililor persoane juridice din eviden ţele fiscale, 
inclusiv din Registrui de eviden ţă  a mijloaceior de transport supuse 
înmatriculării/înregistrării, denumit în continuare registr.u, ca urmare a pronunţării unei 
sentinţe de închiderea procedurii falirnentului, conforrn prevederilor dir.i••Codul Fiscal. 
2.12. Participă  la întocmirea proiectului de H.C.L. Tecuci, privind modificarea anual ă  a 
irnpozitelor şi taxelor locale, aprobarea cotei de impunere care se aplic ă  ia valoarea 
impozabila a clădirilor aparţinând persoanelor fizice si juridice, stabilirea impozitului 
pentru mijloacele de transport, impozitului/taxei teren, taxeî pentru reclam ă  şi publicitate, 
a taxei pentru afisaj în scop de recl.am ă  şi publicitate, stabiiirea impozitului anual pe 
spectacole pentru videoteci şi discot•eci, determinarea bonifica ţiei, care se acord ă  pentru 
piata cu anticipaţie a impozitelor pe ciădiii, teren şi i.mpozit auio, de către persoanele 
iizice, niveiul amenziior care :se aplic ă  .de S.erviciui Venituri Executare silita. 
2.13. Inventariaza vid.eoteciie si discotecile din municîpiui Tecuci si urrnareste 
competarea Iunara a .deciaratiiior de împunere privind impozitul pe spectacole pentru 
aceste activitati. 
2.14. Urmareste respectarea normeior tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, 
evidenta si gestionarea documentelor si a biietelor de intrare la spectacole, constata 
contraventiile si apiica sanctiunile prevazute .de Iege. 
2.15. Traiismite decîziiie de impunere anuale tuturor contriivabiiilor, la inceputui anuiui. 

2.16. Incaseaza impozite, taxe1e iocaie, dobanziie sî penalitatile de intarziere, precurn si 
amenziie piatite in numerar, pe iaza de hîianta. Depune surnele incasate cu borderou de 
incasari, Ia Compartimentui in.casari-pIati. • 
2.17. In cazui in care constata ca in Publicatia de vanzare a hunurilor primita de 1a 
Serviciu cornunicai-Registratur ă , debitorul are irnpozite si laxe neachitate, ioc.mesle 
titIui executoriu si declaratie de creaita, pe .ce ie transmite execitoruiui judecato:esc si 
Serviciuui Juridic dir. Primaria Tecuci. 

30 



2.18. Verifica si actua]izeaza documenteie la dosareie fiscale afiate in adrninistrare 
2.19. lnventariaza contrîbuabilii care au dosare fiscale, compiete sau incornplete, in 
cadrul sectorului (strazilor) repartizat. 
220. Constituîe (reconstitui.e) dosare]e fiscale pentru contribuabilii care nu au depus 

deciaratii de irnpunere, acte de proprietate, certificate de radiere pentru .autovehicule si 
.cornpleteaza dosarele pentru contribuabiiii care au deja dosare fiscaie, dar Ia care 
docurnentatia este incornpleta. Uonvoaca titu;iarii de ro1 la sediul Primari.ei pentru 
depunerea documentelor si intocrneste Note de constatare in teren. 
2.. 21. Transmite do.curneniatia .pentru impunerea autovehiculeior Ia a.]te Prirnarii (in cazul 
in care proprietarii nu m.ai iocuiesc î;n T.ecuci); scad.e de la irnpunere mijloacele .auto 
pentru care s-au depus certifi.cate .de  radiere. 
2.22. Verifică  prin controi fiscal, la ,contribuab.iIii  repartizaţi, bazele de irnpunere., 
iegalitatea şi conformitatea declara ţiilor fiscale, corectitudinea şi exactîtatea îndeplinirii 
obiigaţiilor, respectarea prevederi.Ior legisla ţiei fiscale şi contabiie, stabilirea diferen ţelor 
.obligaţilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente .acestora. Pentru aceasta, procedeaz ă  
la: 
a) exarninarea documentelor aflate în dosarui fiscal ..al contribuabîlului; 
b) verificarea concordan ţelor dintre datele d•in declara ţiile fiscale cu cele din eviden ţ.a 
contal3iiă  a contribuabilului si a acfelor de prQprietate; 
.c) prezentarea constat ărilor şi •so1icită  explicaţii scrise de la reprezefltan ţi legal.i ai 
contribuabililor sau împuternici ţilor acestora, după  .caz; 
d) solicitarea informaţilor de ia terţi; 
e) stabiieste diferente de obligaţii fiscaie de piată ; 
f) verifica 1ocurile unde se reaiîzeaza aotvîtati generatoarc de-venituri impozabiie; • 
g) .efectueaza iflvestigatii fiscaie pentru toate acteie sî faptele rezultand din activitatea 
cortribu.abilului supus inspectiei sau a altor persoane,.pr.ivind legaiitatea si conforrnitatea 
deciaratiilor fiscale, corect.itudinea si exactitatea indeplîniri.i obligatiilor fiscale, pentru 
descoperirea de elemente noi relevante .pentru apii.carea iegii; 
h) estirnează  bazele de impuflere în urm ătoarele situaţii: 
- contribuabîlui nu depune dei.. ţii sau cele prezentate n,u permit stabiiîrea corecta a 
bazei de impunere. 
- contribuabilui refuza sa coiaboreze la stabiiirea .stariî de apt fîscaie. 
- .00ntribuabi]ui nu conduce eviderta contabîia sau fiscala. 
-cand au disparut .evid:ent,el.e contabile si fisoale sau .acteie justificative sî contribuabilui 
nu sî-a indepi:init obiigatia de refaeere a acestora. 
i) soli•cită  prezenţa contribuabiiuluî Ia sediul Privari.ei pentru a da inforiiiatii si 1amurijri 
neeesare stabiiirii situatiei saie fiscaie reaie.. 
j) sanctioneaza abaterile .constatate §i 	masuri pentru prevenirea si combaterea 
ahaterii.or de ia prevederii;e iegislatiei fiseaie. 
223. Pentiu efectuarea inspecti;ei fiscaie utiiizeaza ,,Avizui de inspectie fiscaia, 
,.,Legitimatia de irispectîe, O i,nui de servi:ciu ., ,,Raportui de inspectie flscaia, 
,,Nota de constatare, ,,Deeiia .de iimpunere priind obiîgatiiie .suplirnentare stabilite cie 
inspectîa fi:scaia, 	 dc constatare sî sa ctio.are a,cntraventieî . 
2.24. ircieie Proccse verbaie de œnst1are si apiica amerizi pentru urrnatoaiele 

contraventii: 
a) riedepunerea Ia terrnen1e prevazutr le 1ge a dcdaratiiior fiscale 
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b) refuzul contribuabi!ului de a pune Ia dispozitia organ.u!ui fiscal a registreior, 
evidentelor si oricaror altor inscrisuri. 
c)refuzul coritribuabilului de a perrn;ite cereetarea l.a fata locului, necesara pentru a face 
constatari in interes fiscai. 
d)refuzul contribuabilului de a da .dec1aratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa 
rezulte ca au fost puse la dispozitie toate docurn.enteie si informatiile solicitate pentru 
inspectia fiscala. 
e)nein.depiinirea, de catre contribuabii, a masur.ilor prevazute in actul intocrnit cu ocazia 
i.nspectiei fiscale, in ter.m.enele si cond.îtii:le stabiiite de .organul de inspectie fiscala. 
f)neprezentavea contribuabilului sau a repre.zentantiior iegali .ai acestuia ia sediu1 
Primariei Tecuci, la data, ora .si locul fixate prin Av.izul de înspeci:e fiscala, sau alt tip de 
convocare scrisa. 
g)netinerea evidenteior contabile Si a docurnenteior j.ustificat.ive Ia sediul social deciarat 
sau pastrarea acestora in conditii irn.prpr.ii desfasurari•i controluiui fiscal. 
2.25.Participa la rezolvarea obiectiuniior si contestatii1or prin care se solicita diminuar.ea 
sau anuiarea, dupa caz, a irnpozitelor si .taxelor 1ocaie, .a dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere, ori se contesta rnasurile stabilite de Servjcjul Venituri Executare siiita prin 
Raportul de inspectie fiscala, Nota de constatare, Procesul verbal de constatare si 
sanctionare a cortraventiei sau alt.e acte adiiinistrative fiscale. 
2.26. Intocmeste si tra.nsmite la Secretarului Municipiului Tecuci un referat privind 

masurile contestate si documentele justificafive, necesare fundamentarii Dispozitiei 
Primarului prin.are se soiuti.oneaza contestatia. 
2.27. Acor.da iniesniri i.a pIata pentru creantde bugetare iocaie conform procedurii 
stabiiite prin acte normativ.e speciaie. 	. . 
2. 28. Urmareste constîtuirea de garantii i.n v.ederea aprobarii jnlesniriior la plata 
impozitelor sî taxeior locaie.. 
2.29. Verîfica daca soiicitantul este titularui roiului sau daca are caiitate le.gala de a primi 

certificatul fiscal. 
2.30. Intocmeste certificatul fiscal, il sernneaza si i1 supune :aprobarii. Certificatul fiscai 
care prezinta stersaturi modificari sau completari d..e •oriee feI, cliar daca sunt confirmate 
prin sernriatura, nu se supune aprobarii conduceriî Primari:ei. 
2.31. ln vederea v.erifica.rii si aprobari.i.,, anexeaza la certificatul fiscal :cercrea 
contribuabiluiui, eKtrasui de rol din evidenta informatizata, chitanta care atesta plata 
de •eiiberare a certiflcatuiui., procura sau imput rnicirea-acolo unde este cazul. 
2.32. In cazu1 urior înadvertente constatate cu ricazia verificarii dosarului fisca1, reface 

certificatui., pe baza mentiunîior facute iri Nota .de constatare sau Deciaratia de impuriere 
rectifieaiva. 

2.33. 1ntocrneste, compieteaza, :actualizeaza, recons,tîtuîe dosareie fiscale repartîzate. 
2.34. Asigura preluar.ea in baza de d.ate a dedaratiiior fiseale din dosarele fiscaie. 
2.35.. Verifiea permanent concoidaiita din.tre idâtolecuprinse in d.osarul fiscal si e.eIedin 

evidenta informaizata. 
2.36. Intocmeste b.orderourile de debite si scaderi pen..ti inipoziteie si taxeie datorate 
bugetului iocal, .pe care le inregistreaza îri :evidcnta :informatizata. 
2.37. ]n1ocrieste grficc de urrnarire a incasarii ciebiteior restarit.e, raportari satistice 

periodice si raspuida de reaiizarea cu ritrnicîtate .a prc>gramului de incasare a irnpozîteior 
si taxcior locale. 
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2.38.Verifica si rezolva cererile, sesizarile si reclamatiile facute de contribuabili Cu 
privire la impozitele si taxele locale datorate bugetului local. 
2.39. Comunica inforrnatiile privind identitatea contribuabililor, natura si cuanturnul 

obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, rulaje, 
transferuri de nurnerar, solduri, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului 
net Ia autoritatile publice, autoritatile fiscale, autoritatile judiciare competente, inclusiv 
executori]or judecatoresti si adrninistratorilor (lichidatorilor) desemnati de judecatorul 
sindic. 
2.40. Solicita iuformatii si documente de la alte persoan.e fizice si juridice, pentru 
determinarea starii de fapt fiscale a contribuabilului. 
2.41. Reaiizeaza 1.a tirnp si corect sarcinile si atributiile de serviciu prevazute in statutul 
functionaruiui pubiic.. 
2.42. In cazul infiiiitarii sechestrului asiguratoriu asupra bunuri!or irnobile, transmite un 

exemplar ai procesuiui - verbal la Biroul de carte funciara, pentru inscriptia ipotecara. 
2.43. Informeaza instanta judecatoreasca, organul fiscal sau alte organe competente 
interesate despre ducerea la indepiinire a masurilor asiguratorii. 
2.44. Ifl baza deciziei rnotivate emise de creditorii fiscali, ridica masurile asiguratorii, 
cand au incetat motivele pentru care acestea au fost dispuse sau s-a constituit o garantie, 
in conditiiie legîi. 	 . 
2.45. Intocmeste Procesul - verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie 

pentru creantele fiscale, care se insuseste de Directorul executiv, se avizeaza de Serviciul 
Juridic si se .aproba d.e catre Primar, în baza uneî hot ărâri judecătoreti. 
2.46. Scade din evîdenta analîtica platitorii crean ţeior fiscaie pe.ntru .care s-a implinit 
termenul de prescriptie a dreptuiui de a.cere executarea silita, în condi ţiiie pct.2.45. 
2. 47. Actioneaza in vederea evitarii prescrierii dreptuiui cle a cere executarea silita a 
creantelor fiscaie, ivand rnasuri de intrerupere sau suspendare a termenelor de prescriptie. 
2.48. Intocmeste titlui executori.0 pentru toate creantele fiscale care d.evin scadente prin 

expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt 
mod prevazut de lege. 
2.49.. Penlru .creantele fiscal.e transrnite somatiile de plata si titl.u.rii.e executorii la toti 
debitorii restanfi.eri, persoaue fizice sî juridi.ce, care nu an efectuat pl.ata la scadenta, 
respectiv ia terrnenui prevazt in deciziiie de irnpunere.. 
2.50. Restituie imediat tîtiuriie executorii crganeior de executare silita emitente, in cazul 
in care acestea n.0 rnentioneaza nurneie si prenumeie sau den.uriirea debitorului, codul 
numeric personai, c.odui uflic de in•regise, dorni.ciiiul sau sediui, .cuantumul sumei 
datorate, terueîul 1.ega.i, semn.atura organuiui care 1-a ernis si idovadacomunicarii acestora. 
2.51. :Confirina prirn.irea titiuriior executorii trimise spre executare de catre alte orgaue. 
2.52. Compieteaza Procesul - verba:1 de constatare a insolvabiiitatii.. 
2.53 S.cade crearita din evîd:enta curenta si o trece in Registrui de evidenta separata, pe 
baza Procesului verhal de constatare a insoivabiiitatiî, aprchat de Conducerea institut.îei. 
2. 54. Vérifica ,situatîa fiecarui dbîtor insoivabil, perso:ana fizica saujuri.dica, cel pulin o 
data pe an, pe toata perioada, pan:a ia irnpiînirea termenu;Iui d.e pr.escriptie a dreptului de a 
cere .executarea siiita, inclusiv pe perioada in care curs.ul aees.eia e.ste suspendat sau 
intrerupt. 
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2.55. Iri cazul in care constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urrnaribile 
dupa declararea starii de insolvabiiitate, ia masurile necesare de redebitare a sumelor si de 
executare si l ita. 
2.56. La cererea contribuabilului, sau din oficiu, intocmeste Nota de compensare a 
creantelor fiscale cu creantele debitorului reprezentand sume de restituit de Ia bugetele 
Iocale, pana la concurenta celei mai mici sume. 
2.57. La cererea debitorului, dupa efectuarea compens ărilor, restituie urmatoarele: 

a) sume plătite fara existen ţa unui titlu de crean ţă ; 
b) sume piatite in plus fata de obligatia fiscala; 
c) sume platite ca urmare a unei erori de calcul; 
d) sume platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale; 
e) sume stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe 

competente potrivit legii; 
f) sume ramase dupa distribuirea sumelor rezultate in urma valorificarii 

bunurilor sechestrate; 
g) sume rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin 

poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune 
desfiintarea executarii silite. 

2. 58. Realizeaza la timp si corect sarcinile si atributiile de seiwiciu prevazute in statutul• 
functionarului public. 
2. 59. Realizeaza si alte sarcini primite din partea conducerii. 

3 ATRIBUŢII EXECUTARE SILITĂ. 
3.1. Efectueaza demersuri pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorilor, 
precum si a bunurilor si veniturilor urmaribile, soiicitand relatii de la Politie, 
ServiciulRegistrului Comertului, Administratia Finantelor Publice, alte persoane fizice 
sau juridice. 
3.2.Actioneaza pentru aplicarea succesiva sau concomitenta a procedurilor de executare 
silita prevazute in Legea 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
3. 3. Transmite titlurile executorii la organele care au inceput executarea silita, pentru a fi 
luate in consideratie ia eliberarea si distribuirea sumei rezuitate dîn executare. 
3. 4. Intocmeste situatii referitoare la executarea silita a creanteior bugetare, modul de 
valorificare a bunurilor sechestrate, grafice de urmarire a incasarii sumelor, alte informari 
solicitate de condueerea Primariei. 
3. 5. Valorifica bunurile sechestrate prin intelegerea partîior, vanzarea in regim de 
consignatie a butnirilor mobile, vanzarea directa, vanzarea ia licitatie sau alte modalitati 
admise de iege, inclusiv vaiorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare 
sau societati de brokeraj, dupa caz. 
3.6. Pe baza docurnentelor privind cheltuielile efectuate, stabi[este printr-un proces-
verbal, valoarea chetuie1ilor cu executarea silita. Procesui - veibai constituie titlu 
executoriu. 

3.7. Îritocmeste Procesl - verbal privind eliberarea sau distribuirea surnei rezultate din 
executarea silita, coriform ordinii de preferinta. 

3. S. Jntoemcste dosaree de insolvabiliiate pentru persoanee fi•zice si juridîce care se 
gasesc in stare de insolvabiiitate, conform prevederilor diri Legea nr.207/2015 cu 
modificărîle si corripietriie uiterioare. 
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3.9. Întocmeste si transmite Tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul debitorului o 
cerere, prin care se solicita deschiderea proceduri i reorganizari i sau l ichidari i acestuia. 
3.10. Primeste notifi.carea deschiderii procedurii, din parteajudecatorului sindic si 
transmite Declaratie de creanta, pentru creantele debitorului, inclusiv majorarile de 
intarziere. 
3.11. Cornunica Servi.ciuIui Juridic la solicitarea acestui.a, toate informatiile .cu privire la 
reprezentarea de catre .acesta a institutiei Ia Adunarea creditorilor si votul acestuia ca 
irnputerni.cit ai Primariei, planul de reorganizare sau de lichidare, prezentat Adunarii 
creditoriior de Judecator.u1 siridic. 
3.12. Primeste de la Serviciul Juridic comunicarea privind distribuirea s.umelor rezultate 
in unna lichi.darîi 
3.13. Prirneste de la S.erviciul Juridic notificarea lichidatorui.ui •si transmite cererea de 
prezentare a crean.telor si docurnentatiajustificativa. 
3.14. In cazui în car.e crean ţele sunt contestate de debitor, lichidator sau alt creditor, 

colaboreaza c.0 Serviciui Juridic in vederea confirrnarii va1abi.lit ăţîi creanţelor, prîn 
sentinţa Judecătoruiui sindic. 
3.15. Intocrneste propunerile de anulare a crean ţelor fiscale, ap.arţinând persoanelor 
fizice şi juridice, îri situaţiile în care cheltuielile de executare, exciusiv cele privind 
comunicarea priai posta, sunt rnai rnari decât crean ţele s.upuse executăiii silite, şi le 
prezintă , spre .aprobare, Pri.rnarului. 
3.16. In colaborare cu Compartirnent Administrare Baz ă  de Date inventariază  creanţele 
fiscal.e restante afiate în soid Ia data de 31 decernbrie a anului., mai mici de 40 Iei, 
întocrneşte proiectul de H.C.L. Tecuci privind piafonui crean ţelor fiscaie care pot fi 
anulate şî norninaiizează  creanţele fascale care se încadreaz ă  în acest plafon. 
3.17. Inscrie in evidenta inforrnatizata datele d.in Procese1e - verbaLe de contraventie, 
referitoare la amenziIe care constituie venituri ale bugetuiui ioca1. 
3.18. Restituie ia emitent procesele verbale de contraventie care cuprind date incomplete 
sau arnenzi care nu reprezi.nta venituri ale bugetului local. 
3.19. Confirma Luarea în debit a amenzilor transrnise spre urm ărire şi executare de catre 
alt organ de urmări.re, îr măsura în care acestea constituie venituri aie bugetului local. 
3.20. Intocm.eşte, completează  şi actualizează  dosarul de urrnarire a încas ăiii amenzilor, 
pentru flecare contraveniunt, persoan ă  fizică  sau juridică . in disar se arhivează  procesele 
verbale, docurnentaţia de executare silită, corespondenţa diversă . 
3.21.. Asigură  preivarea în baza de date a tuturor inforrnafiiior din dosare. Verific ă  
permanent concordanţadintre datele cuprinse în dosarul fisca1 şi ceie din evidenţa 
informatizată. 
3.22. Transmite deciiziiie de irnpunere anuale pentru creanteie fiscaie, tuturor 

contribuabiliLor, tla iicep.utu?1 anuiui. 
3.23. Transmitei?11urîie executorii organelor de executare în acaror raz ă  teritoriala î şi au 
domiciliui sau se&iui debitoiii urrnariţi, înştiinţând şi organui de ia care s-a primit titlul 
executoriu. 
3.24. Intocineste borderourii.e de debite şi scăderi pentru impoziteie şi taxele locale, 
stabilite .ca efect ai reaiiz ării :atribuii1or de serviciu şi Ie iriregistreaza in evidenta fiscaia 
iriformatîzata. 
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3.25. Întocmete graficc de urrnărire a etapelor de exec.ut.are silit ă  ş i cie valorificare a 
bunuriior sech.estrate, raport ări statistice periodice şi răspunde de realizarea cu ritmicitate 
a programul.ui de încasare a impozitelor ş i taxe•Ior locale. 
3.26. Realizează  la tirnp şi coreet sarcini1e ş i atribuţiile de serviciu prev ăzute în statutul 

funcţ i.onaruiui pub.1ic. 
3.27. Intocmeste r.egistrul :de insolvabiiitate pentru persoane fizice; 
.3.28. Indepiineste .picedura de executare silita pentru toate dbliga ţiile fiscale conforrn 
Legii nr.207l20 1 5 piivînd Codu1 de ..pro.cedura fi.scaia. 
3.29.Rea.lizează  şi .aite sarcini pri.mite din partea conducri i. 
ART 43 A.trîbufie directoriiluigeneraL 
i. Eiab.orează  pr.oiectul bugetuiui locai, întocme şte contui de încheiere a .exerci. ţiuiui 
bugetar şi 1e sup.i.e spie akptare Consiiiuiui local; 
2. Fundamentează  che1tuieiile bugere în fun..c ţi.e de necesităţi .şi în spiri.t de .economie; 
3. Elaborează  studii privind inipozite1e  şi taxele 1ocale şi propune proiecte de hotărâre 

privi.nd stabilirea acestora; 
4. Stabileşte ş i prezintă  conducerii măsurile necesa.re pentru apiicarea corect ă  a 

regularnentului în dom.eniul fiseal; 
5. Aplică  măsurile şi stabiieşte condiţiile privind buna organizare a activit ăţi.i de 
constatare, stabilire, consatare, debitare, urm ărire, îiicasare şi rnodificare .a obiiga ţiiior 
fîscale; 
6. Aprobă  actele de irnpunere,  debitare, u.rrnărire, încasare şi modifîeare a obiigaţiiior 

fiscaie; 
7. Avizează  .craţiuni.ie privind .acor.darea de îiiJesnirî şi eşaionă.ri Ia piata impoziteior şi 

taxeiorîocale;; 	 . 	 . 	. 

8. Crganizează  şi verifîcă  dăriIe de seamă  trimestriaie .şî an.uae asupra pl.anuiui d.e 
cheituieîi înscrise în pianuriie anuaie aiebu.getuIuî Iocai; 

,9. Or.ganizează  şî răspunde .de controiul fînanci.ar  prevertiv asupra operaţiunii.or stabiiite 
conform hotărârilor Consiliului Iocal, pentru activitatea Consîliuiui iocal, înv; ăţământ5  
cultură, sănătate5  asistenţă  socială  şi acordă  viza de controi financiar p.revenfiv; 
10.. Prezintă  trimestrial sau ori de câte ori •este nevoie, rapoarte priind 

între.b,uinţar.ea şi exeeutarea higetal.ui ]o.cal; 
11. Urrnăr.eşte obţin.erea şi executarea tit1uriior exe.toi; 
12.C.00rdortează  şi verifîcă  acfiitatea serviciîlor ,,Buget contabîlîtate, ,,V.enîtur.i si 

exeeutare sîlîtă,, Sericîubii n 	iţîi, Comp. 	 Achîzîţii Pi1.iii.ce,, 
Cornpartirneritui Administrare iate,, 
13,. Eîaborează  program:e şi sîntee economiee; 
14. U.rmăreşte po ărîieitice 
15. Organizează  conjisîiie peritru inventarie.rea anuai ă  şî ocazionaiă  a niijioacieIor 

rnateri:aie ş i băneşfi în keonformitate cu :prevederi1e 1egaie, verifî ă  moduJ cum aoestea îşi 
clesiăşoară  a.ctivitatea şi pr.pune măsuri pentru Îmbuirătăţirea activi1.ăţii; 
M. Verifîcă  din ofîciu sau ia ;rere înoasarea şi cbeurea surnc1.or diu b.ugetui local; 
1.7 U.rrnăreşte centrali.zarea ziini ă  a datdor prind încasările 1ugetar,e şi extrabuge.tare 
şi ia rnăsuriîe ce se iinprai .eritru r.epectarea .tennendor de,pat ă  
IL Orgaiiizează, .coiitrci1ea ă  i ipu.nde de modu] de ei şurare a otiîitii d:e 

evidetiţă  ccntabîiă, a be uielîior curtte şi :au fînanţate ., a .eceeu ţîei bugetar.e totae şi .a 
ieniedierea iegaiităţii cetor 



19. Verifică  tarifele pentr.0 prestări servicii în coritractele înch.eiate cu soci.et ăţ il.e 
comerciale de iiiteres 1ocai; 
20. Organizează  eviden ţa .contabi.lă  apatrimoniului bunuril.or ce apar ţin municipiului; 
21. Efectuează  controale din dispozi ţia .organului executiv cu privire Ia execut.area 

programuhii propriu şî aI agen ţilor economici din su1ordine; 
22. Colaborează  cu...ieiuite servîci.i în vede;rea d.ezvolt ării activităţii de .gospodărie 

comunală  şi echiparea .tehniconat.erial ă  .a municipiuluî; 
23. Face pr.opu.neri pentru p1anu1 de investî ţii şi repartiţii, privind imobiieie instaiaţîiie 

aferente şi ceieiait.e mijioace fixe din administrarea Consiliului iocal; 
24. Răspu.nde de cornplet.area, potrivi.t deslinaţ iei şi în rnocl ordon.at a reistre1or de 
contabîlitate, d.e păstrarea .ac.estora . şi a d.ocurnentelorjustificatîve care stau la b..aza 
înregîstrăriior în cont.abi:litate, precum . şi de reconstituirea, în termen de 30 de .zi1e de 1a 
constatare, a docurnent.eior contabiie  pierdute, sustrase sau d•istruse; 
25. Răspunde de exactîtatea datelor .contabi1e furnizate, întocrnirea ia tirnp a balan ţelor 
de verificare şi a bilanţu1uî contabii, de controlul op.eraţiunilor patrimoniale efectuate ş i 
realitatea acestora; 
26. Răspunde pentru respectarea norm.elor legale cu privire la încadrarea gestîonarilor, 

constituirea de garanţii, obligaţiiie şi răşpunderile a.cestora. 
27. Indeplineşte şi alte sarcîni şi tribu ţiî stabilite de Prirnar; 

COMPARTIJŒNTADMI 	 E iBAZĂDE DATE 

ART.44. 1 Prelucrarea .p..e cal.cuiator adocurn.enteior provenîte de la SeiViciui Venituii 
Executare siiita: ;declara ţiî de impunere aie .contribuabîlilor pentru stabiiirea îrnpoit.dor 
aferente mijloaceior de .t.ranspo:rt  în propri.et.ate sau în leasing, ciădirilor, terenuiilor 
intraviiane ş i extraviiane, a ciădiri1or .şi terenuri:ior date în chirie, conoesîune .sau foiosin ţă  
de către Primăria Tecu.cî, a t.axeior de reclarnă  şi publicitate, a borderourjior .de debîte-
scădere, a referate:lor perrtru modicarea datelor de patrirnoni;u aie cont.ribuabiliior, a 
notelor de constatare întoemite în teren de Serviciui Venituri Exeoutare siiita a 
chitanţeier aferente ameniiior de .circuia ţie achîtate în ait.e iecalit.ăţi de persoan.e care ;au 
domîciliul în Te.cuci, înceti de debite sautaxe ca urmare a înst.r ăînărîi sau modifieâril 
rnateriei irnpozabîle.De aerneriea .se prelucreaz ă  contracteie de concesîuue .ş.i îirhîriere 
transmise de Servîciui de ninitrare a dorneniuiui public şi privat., se crează  .dcîit..e 
pentru taxeie de vî;ză  auuală  ia asoci ţii farnî1iaie şi persoane frice autoiizate.. 
2. Verifi:că  anual, p 	ia piiru1 termen de plată, a dosareior persoaneior uridi.ce peut.ru 
actualizareacu modificâfileafereite inpoziiteior şi taxelor iocaie apărute î•n C01ul fis.cal, 
3. Preivare.a ordineînr &e iată  aferente irnpoziteior şi taxeior dîn extraseie de .cont de ia 
Trezoreria Tecucî, preivarea încas ăiiior din teren efectate de înspect.oiii Ser/iciui 
Venituri Execut.aresî1ita şi preiucrarea Î;fl vederea aciaiizărîi bazeî d.e date 
4. Urmăreşle încasare. iu.>ziteier (dădiii, t.ereriuii, rnîjioace auto) şi a t.axeior eu dchit 

(taxe firmă, reciau ă  şi puiIidt.at.e, t.axe terenuri şi ciădiii propriitat.e a Prin ăii5i Tecooi 
închiriate,con.cesionat.e, date în adrninistr.are  sau în fo,Iosi.nţă, taxe eiiberare de au1oi4za ţie 
sau taxe vîză  amial;ă  pent.ru  AJ.. şi P.F.), a t.axeior fără  debit (taxe judiicî.a17e de tirbru,, 
taxe înrnatiicuiări aut.o. taxe aniivare ait.c, t.axe de timbru pentru certifieate 
încasarea chîriîior si .a re enieior pent.ni concesîuni ia EH ,ş  ,ie deiucru cu 
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contribuabilii persoane fizice şi juridice, încasarea garan ţ iilor de licitaţie, a garan ţ iilor 
pentru contractele de concesiune, încasarea arnenzi]or de circula ţie afiate în debit ş i a 
arnenzilor de circulaţie achitate în 48 ore, a amenzilor administrative ale persoanelor 
fizice achitate în 48 ore, date de diverse organe eoristatatoare 
5. Centraiizează  încasăriIe pe conturi de venituri şi predarea numeraru1ui încasat la 

Trezoreria Tecuci 
6. Asîgură  editarea listeior •necesare pentru eliberarea certificatelor fiscaIe 
7.Asigură  întocmirea jurnalelor zilnice pentru opera ţiunile efectuate şi prezentarea spre 

avizare Servîciiior venîturi persoane fizice şi juridice 
8. Asigură  editarea lunară  a situaţiitor privind debiteie şi încasările, pentru serviciiie 

buget-contabiiitate, Servici1 Venituri Executare siiita. 
9.Asigură  editarea, ia solîcitarea Serviciul Venîturi Executare silita a situa ţîei so]duriicr 

amenzi, a listelor de plusuri şi rămăşiţe sau a altor situa ţii ce derivă  din aplîeaţia de 
impozite şi taxe locale; 
10. Asigură  întocrnirea avizelor, în ştiinţărilor .de pi.ată, a somaţiilor şi titiurilor executorii 
ale contribuabililor la terrnenele stabilite de Serviciul Venituri Executare silita sau de 
celelate servicii care au transmis debite spre încasare Ia Compartimentul administrare 
bază  de date. 
11.Asigură  înticmirea altor iiste legate d apli.ca ţia în exploatare în func ţie de so•licitări 
12. Prin coiaborarea cu Serviciul Venituri Executare silita şi cu alte servicii aie Primăriei 

în cadrul cărora se reaiizează  venituri urmăreşte realizarea rolului unic care s ă  conţi•nă  
toate datoriile la bugetui locai ale fiec ăr.ui contribuabii. 
13. Colaborarează  cu Serviciui Venituri Executare silita pentru realizarea coresponden ţei 

între rolurile exîstente în baza .de date, a dosareior fiscaie . şi a situaţiilor reale dîtiteren 
14. Colaborarează  cu Serviciui Venituri Executare silita pentru rezolvarea diverse.ior 

probleme ridicate de contribuahiii.. 
15. Actualizează  baza de .date a ap.lica ţiei cu toate modificările ce intervin prîn hotărâri 
ale Consiliului Local sau prin legislaţie 
16. Actualizează  aplicaţia pe staţiile de lucru în reţea eonectate la baza de date cu 
ultirnele versiuni ale programeior 
1. Efectuează  închiderea şi deschiderea anului fiscai cu eciitarea situai ţiiior aferenlie - 
iiste de rămaşiţe anaiiitice, centraiizatoare pentru Iiste de r ămăşîţe şi debite inîţiale. 
18. Alte atribuţii stabîlîte de conducere, prîn dispozî ţia Primaruiui. 

ART..45 COMPARTIMNT PLĂŢI, URMARIRE A1ENZI. 
i..Prirnete procese.le verbafe de eonstatare şi sar.cţionare a contravenţiiicr tvansmise în 
vederea dehîtării de icătie organele iegale care au competenţa de a sancţiona 
contravenţiiie, 
2.Verifîcă  d.acă  pr.ocesefe veib.a1e sunt înso ţite de dovada comuncării acest.uia 
contravenientuiui; în ea1 n care procesul verbai riu este î.nsc ţit de dovada oomuriicărîi 
va returna agentutui constatator procesui verbal cu rnen ţiunile de rigoare; 
3.Introduce îri baza de date procesele verbale de contvaventîe si va comunica BUIES-FF 
d.ebitarea c.ontrib.uabililor cu .sumde ce repreziinit ă  anienda .con.traven ţională. 
4.Va notifica contiaveiîentu1 cii privirc ia debitul elLtorat bugetui.ui lccai cu (îtlui dc 
amendă  contraven(icdă . 
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5.Efectuează  procedura de scoatere din eviden ţa fiscal ă  a debitelor ce reprezint ă  arnenzi 
contraven ţionale, în urma unor hot ărâri judecătoreti prin care s-au anulat procesele 
verbale de contraven ţie. 
6. ţine evidenţa lunără  a amenzilor introduse în baza de date a institu ţiei. 
7.Alte atribu ţii stabilite de către primar prin dispozi ţie. 
ART.46. SERVICIUL INVESTIŢII. 
46.1 Atribu ţii privind obiectivele de investi ţii directe ale Primăriei: 
46.1 Atribu ţii privind obiectivele de investi ţii ale Primăriei: 

1. 1 1ntocmete programul anual de investi ţii publice , pe grupe de investi ţ ii si surse 
de finanţare. 

1.2 Urmărete implementarea acestuia. 
1.3 Intocmete rapoarte de specialitate, in vederea aprob ării de către Consiliul Local, 

a ,,Indicatorilor tehnico-economici, pentru lucr ări de reabilitare si construire a unor 
obiective de investi ţ ii. 

1.4 Solicită ,, Certificat de urbanism i ulterior ,,Autoriza ţie de construire, pentru 
obiectivele de investiţii ce necesită  autorizare. 

1 .5 Funcţie de cerinţele din Certificatul de urbanism, solicit ă  avizatorilor ,,Avize de 
principiu, sau definitive. 

1.6 Urmărete contracte1e de Iucr ări, pentru obiectivele de investi ţii in derulare, 
colaborând in mod direct cu,, dirigintele de antier. 

1.7 Emite,, Ordinul de incepere a lucr ărilor, predă  amplasamentul către firmele 
constructoare. 

1.8 Pe perioada derulării contracteior si desfăşurării lucrărilor, propune si 
promovează  dacă  acest Iucru este necesar, intocmirea de ,,dispozi ţiide şantier. 

1.9 La terminarea lucrărilor, sau la finalizarea lucr ărilor, pe baza solicitării 
constructorului, convoacă  in termenul legal ,, Comisia de recep ţie, ariunţă  ,,Inspectoratul 
Teritorial pentru Inspectia in Construc ţii, intocmete documentaţia pentru plata cotelor 
aferente inspec ţiei in construcţii si a casei constructorilor. 

1. 10 Intocmete documeta ţia privind plata lucrărilor de investi ţii in derulare sau 
finalizate, acordând viza ,, Bun de plat ă , pe documentele de plată . 

1. 11 Colaborează  cu ,,Biroul achizi ţii i ,,Serviciui Biget Contabilitate. 
46.2 Atribnţii privind obiective de investiţii ale ordonatorilor ter ţiari de credite, 

din subordiiiea Consiliului Local: 
2.1 Solicită, centralizează  si prornovează  propunerile acestora privind reabilitarea sau 

promovarea unor obiective de investi ţii. 
2.2 Asigură  monitorizarea acestora, cu personal de specialitate pe perioada derul ării 

lor. 
2.3 Mediază  eventualele divergen ţe ivite pe parcursul derul ării contractelor de lucr ări, 

intre proiectant, executant, beneficiar. 
2.4 Colaborează  cu ,, Serviciul Admiriistrarea Dorneniuiui Public si Privat - 

Cornpartimentul ş coli , . 
46.3. A TRIB UŢII PRIVINI) PR.OTEC ŢIA MEDIULUI. 
.1. elaborează  propuneri pentru riorme locale în clomeniul protec ţiei mediului; 
.2.răspunde de adoptarea de rn ăsurî pentri prevenirea si lîmitaTea inipaclului subsatn ţe]or 
şi preparatelor chinice perîculoase asupra s ănătăţii populaţiei ş i inediului şi anunţă  
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autorităţi le publ ice teritoriale pentru protec ţ ia rnedi u 1 u i despre orice activitate 
neconforrn ă  cu reglementările Iegale; 
.3.asigură  informarea publicului cu privire la riscurile generate de func ţionarea sau 
existen ţa obiectivelor sau situaţ iilor cu risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei; 
.4.răspun•de de elaborarea şi iniţierea unor reglement ări,inclusiv prin interzicerea 
temporară  sau permanentă, a accesului anurnitor tipuri de autovehicule sau desf ăşurarea 
unor activităţi generatoare de disconfort pentru popula ţie în anumite zone ale 
rnunicipiului Tecuci, cu predorninan ţă  a spaţiilor de iocuit, a zonelor destinate 
tratarnentului,odihnei, receerii şi agrementului, în col•aborare cu Poli ţia Locală  Tecuci ş i 
Garda de Mediu; 
5.participă,împreună  cu autorităţile publice pentru protec ţia rnediului şi în colaborare cu 
autorităţile Iocaie de sănătate publică, conform cornpetenţelor, la dezbaterea public ă  
privind programele de dezvoltare urbanistic ă  şi gospodărie cornunală ; 
.6.asigură  integrarea politicilor de protec ţie a atrnosferei în strategia de dezvoltare 
durabilă  la nivel local; 
.7.furnizează  către autorităţîle. teritoriale pentru protec ţia rnediului a informărilor ş i 
docurnentaţiilor necesare, în vedere evalu ărîi şi gestionării calităţii aerului; 
.8.supravegherea agen ţilor econornici de pe teritoriul municipiului Tecuci, pentru 
prevenirea eliminării accidentale de poluan ţi sau depozitării iiecontrolate de de şeuri ş i 
dezvoltarea sistemelor de colectare a de şeurilor refolosibile; 
.9.elaborarea unor măsuri necesare în dorneniul gesti.onării deşeurilor, cu privire la: 

a) adoptarea sistemelor eficiente de gestiune iritegrat ă  a deşeurilor, prin: colectarea, 
asigurarea etapizat ă  a condiţilor peatru colectarea selectivă, preluare, recuperare, 
neutralizare,incinerare şi depozitare final ă 	 . 

b)impiementare şi verificarea sistemului; 
c) arnenajarea depozitelor finale p.e principii ecoiogice., 
d) interzicerea depozit ării de deşeuri îri aite locuri decât cele destinate ş i special 

amenajate în acest scop; 
.iO.propune rnăsuri de îmbunătăţire a microclimatului urban prin amenajarea ş i 
întreţinerea izvoarelor şi luciilor de apă  de pe ter.i.toriui muni.cipiului Tecuci; 
.11.răspunde de efectuarea verific ărilor perioadice privind ac.tivot ăţile şi modul de 
respectare a legislaţiei de mediu în vigoare, la .agenţii econcmici potenţiali poluatori ai 
apei şi soiuiui: spălătorii auto; service-urî auto, pîe ţe agro-aiimentare, unităţi comerciale 
şi de aiimentaţi.e publică, etc. 
..12.răspunde de efectuarea verificăriior periodice a agen ţilor economici potenţiali 
poluatcri aî .apei, cu privire Ia starea te•hnico- func ţională  a echipamentelor de tratare ş i 
neutralizare ia surs ă  a apelor uzate şi modui de respectare a iegisiaţiei de mediu; 
.13.particîpă  ia .analiza norrnelor ş i elaborarea referateior de specialitate; 
.14.propune acte normative în domeniul de activitate; 
15.propun.e pr.oiecte ş i programe sp.ecifice dorneniuiui de activitate si participă  la 

implernentarea .acestora; 
.16. rezolvă  petiţiiie şi reclarnaţiileprivind protecţia niediuiui; 
.17.:urmăreşte respectarea legisiaţie ş i actelor no.rmatie în vigoare privind protec ţia 
medului; 
.18.atrîbuţii priviiid admiris1rarea paieriui aiito ai i.nstitu ţiei. 
19. i:ndeplincştc ş i ate sarciri dispuse de conducere; 



ART.47 BIROUL ACHIZIŢH PUBLICE 
1 .B iroul Achizi.iii P.ublice are urm ătoarele obiective: 
1.1.  Dezvoltarea .durabilă  a munici.piului 
i .2Strategia dedezvoltarre continu ă  a municipiului. 
1.3. Gcstio•nareacbie:ctivelor de investi ţii de ia promovare pân ă  la irnplementare ş i 
re.cepţi:e definitivă . 
1.4.1-rnpiementarea ide noi obiective de irvesti ţii .de utiLitate pub1ieă . 
1-5.1.mpienentarea de proieete, cu cofinan ţarea din fonderi europene. 
1..6.Promovarca d.e proiecte., studii şi iucrări în .coiaborare sau parteneriat cu aite autorit ăţi 
centraie şi 1.ocai.e. 
1.7.Eficîenti.zarea rpartiz ării fondurilor aio,cate reaiiz ării obîectivelor de investi ţii. 
1.8.U.ti-,Iïz,ar,ea 	a surseor de finan ţare în conforrnitate ..cu ]Ianuri1e şi proiectele de 
i.nvestiţii. 
129. Respectarea pararnetrilcr de performan ţă  stabiliţi prin cai:ete de sarcini, stud.ii, 
proîecte :şi contracte. 
1.10. accesarea fonduriior euro,pene. 
2..Birou Achiiţii Pubiice are următoareie atrîbuţii: 
2. i. Organîzareâ si coordonarea activit ăţîi de achîzi ţîî publice de bunări si servicii 
realizate pen•tiiu UAT Municîpiul Tecuci, în cenformitate cu prevederile Legii nr.98!2O1 6 
privind achiziţii1.e pubiice. 
2.2. Ei:aborarea si după  caz actu.alizareapazanecesităţî1,ortransinise de ceielalte 
coipartirnente .aie iristituţîei stratggia .de ootractare şi pngrarnu1 anual a:i achîzî ţîci 
publi.ce într-o ptirnă  forrnă  pânà la stărsitui uIfîmuui ttirnestru ai anului î.n curs si 
defînîtivar,ea aeestuî:a în fune ţie de fondurîle probate şi dc :posîbiilităţîie de atragere a 
altor fonduti; 
2.3. Ei.aborarea docurnenta ţîei de atiibuire, sau în cazuî oiganiz ării unui concurs de 
soluţii, a documentaţîei de concurs, pe baza necesît ăţi.lor transmise de compartimentele 
de speciaiitate. 
2. 4.Asîgurarea activiităţii de înforrnare şi de publîeitate :piiivind prcgat.irea .î organizarea 
1icîtaţiiior, precîzând :chiectu1 acestora, orgaiizatotii, termereie si ate inforrnaii :care să  
edifîee respectarea princîpiiior care stau ia baza:attibuirii contractcior de achii ţii pib 
2.5. Asgurarea apiîcăiiii şi a1izării procedtiior de .atiiibu1ce, pe baza proceseior vcibale 
prin îrich.eierea oritractekr de aChîiii pubLice. 
2..Cotituirea şi 	eadosaruiuuî aeltiiţiei .pubLice. 
2..7. Formuiarea de propunerîpriind componen ţa eomîsii1or de evalu:are pentru fîecare 
contract ce urmează  să  fîe atribuit. 
2.. Eiaiorarea noteior justifîcative iri toate situa ţîife în:care procedura de atrîlbuîiie 
propusă  peritru a fi apiliicată  este aita,dect 1icita ţîa desbisă  sau cea restrâiiisă, cu 
aprobarea conucătorubai insituţieî sicu avîicompartim.entiluijutidic. 
2.9. Asiguraiiea întcicmîrifi îri .conforrnîtate cu prevedetile It.gale  în vigoare a conitracteor 
şi corren:zi1or perrtru aproviizionarea cu tuaterîtiei sericii, eoiaboiiândc.0 struotuiiic & 
specialiitate direcit impiiicate în deiiuiarea ior entrri ;r nitorizarea : ş  actualiizarea 
contractckr înhciate. 
2.10. Urm ătirca şi asîgurarca respecitătii pe cr 	iegae *viiiid păstraaca 
:conenţiiaiîtăţii 	rmeriteior dc iîciaic şi a s .er ifiii acesia. 
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2. 1 l. Asigurarea constituirii si păstrării dosaruiui achizi ţ iei. 
2.12. Operarea de modificări sau compl•etări ulterioare în programul anual al achizi ţiilor, 
câiid situaţ ia o impune, cu aprobarea conduc ătoruiui înstitu ţiei si avizul compartimentului 
financiar ccntab.iI. 
2. 13. intocmirea si transmiterea către Autoritatea Naţi.ona1ă  p.entru Achiziţii Pubiice 
(ANAP), a raportuiui .anual pr:ivind contracteie de atribuire, în forrnat e1ectroiiic, pân ă  1.a 
d.ata de 31 niartie .a fi.ecărui an pentru anul precedent. 
2.14. Utilizarea Sisternuiui E1.ectron.ic de Achizi ţii puhlice, asi:gurâ.nd confiden ţialitatea 
dateior. 
2.1 5. Urmărîrea concordan ţ.ei din punct de vedere al cantităţii, caiităţ ii si v:alorii 
bunurilor/serviciiior facturate .c.0 cele cuprinse în prevederi.le contractuale sau comenzîile 
emisedupă  caz. 
2.16. Intocrnirea p.ropuneriior de .angajare, lichidare si ordona.n ţare a cheituieiillor .ce 
decuig din derularea contractelor cu furnizori de bunuri, servicii si lucrări ai UAT 
Municipîul Tecuci, asigur.ând eviden ţa contracteior 
2.17. Arhivarea docum.entelor conform art. 8 si 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor 
Naţionale— rep:ublicată . 
2. 1 8. In.deplinirea si a altor atrib.uţii, în lirnita preved.erîlor iegaie sia competenţelor, din 
dispoziţia conducerii instituţiei. 

ART.48.C)MPARTIMENT ADMINISTRARE REŢEA 

1.Principa]eiea,tribi ţii ale Coinpartiuientukri Aministrare e ţee unt: 

1.1.tîne evîdenta echîparnentelor de calcul din institu ţie, in baza List.ei Echiparnenteior de 
Caicui, care contine den:urnirea, s.eria, data achizitiei, numeie utilizatoruiui .i 
cornparti.mentui din care face parte si actualizeaza aceasta iista ori de cate ori se 
achizitioneaza .noi .echipamente de caicul; 

1.2 tine eviderita :sourilor instaiate ,si utilizate in institute in baza 1 Listei 1icentelor de 
sof1, care contme denumîre sof, ni.uneie utiii:zato.ruhii ,s.î comparitimentui din care face 
parte; .actuaiîzeaza .aceasta iista ori cic cate ori se instaieaza uri nou soi urmareste 
iicentele soare; 

I .3. asigura inretneiasi idepanarea echipamenteior de caicu1, prin intermediui 
societatiicr :specializate cu care au fost inchei:at.e contuacte in :aoest seris;; evalueaza 
actîvitatea prestata le :aceste soci.etati .sî raporteaza cond.uoeriî iristitu ţî.eî orice probllerne 
aparute in colaborarea cu acestea sau necesitatea revizuirii sau actu..izarii contracteior 
incleîate pentiiu intretliiierea echiparnentelor de .caicul1,; 

i .4, asîgură  întreirierea si actuaiizarea sîte-uiuiioficîal .al 	it:uţîe, răspunde .de 
pub.iicarea p.e slîte a inlforrnaţiiior :d.e interespubic. Ioate in.irn ţiiie de initeres pubiic 
vor fi p.ubiicate pe site-ul officiai ai piimă.riei numai u aoo.rdi.ilI .scris aI oonducerii 
iristîtutîei. 
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l .5. asigură  suport tehnic tuturor structurilor organizatorice din cadrul aparatului de 
speciaiitate aI primarului, precurn si serviciilor si institu ţiilor subordinate consiliului local 
Tecuci. 

1.6. va depune toate diligen ţele necesare pentru instalarea unei re ţeIe intranet în cadrul 
instituţiei. 

1 .7. va 1ua  măsurile necesare de securitate pentru a preîntâmpina vîrusarea si violarea 
reţele de calcuiatoare a inst:itu ţ iei.  Va prezerita conducerii propuneri fundamentate 
financiar si tehnic pentru această  activitate. 

1.8. asigură  buna frincţionare a tuturor unităţilor Pc, copiatoare, scannere din instit.u ţie. 

1.9. întocn-ieşte necesarul de consumabile pentru re ţeua de icopiatoare din cadrul 
instituţiei. 

1. 10. rnonitorizează  sistemu1 de supraveghere video si audio din cadrul institu ţiei si 
răspunde de divuigarea informaţiilor stocate de către acesta; inforrnaţiile captate de 
sisteni1 de •supraveghere video şf audio din cadrul institu.ţiei se .cop•i.ază  din server, nuriai 
prirnaruiui, în baza unei solîcitări scrise , care va fi îndosari.ată  de .către personalul din 
cadrul compartimentului. 

1. 11. îndepiineşte atribuţiile si are răspunderile prevăzute .de Legea nr..677/200 1 cu 
rnodicăriie sicompictâirile uiterioare. 

1. 12. orîce aite atribn ţii stabiiite de primar prin dîsp.ozi ţie. 

ART.49.1 BIROUL FONDURILOR EUROPENE. 

1.1. Înto.crneşte doc.urnentaţii pentru proiecte finan ţate de Uniunea Europ.eană, ministere 
şi alte institnţii finariţatoare, care să  îmbunătăţească  sistemai de protecţie socială, 
reducerea şoiriajuiui, arneiiorarea condiţiilor de viaţă  a categcrii11or defavorizate (rromii, 
copii instituţiiiza ţî, b.ătrânii, pensionarii, persoane .cu defic.ien ţe psiho - rnotorii etc.), 
îmburiătăţirea condiţii;lor îri care se desfa şoară  activitatea de învăţămnt preşcoiar, şcolar 
şi iiceai,, precrrm sî investiţii in domeniui construcţiii.or(clateJle thiriice fiind preluate de la 
personaiui de speciaiîtate dîn cadrul prirn. ăriei); 
i.. 2. cooperează  eu diverse organizaţii la nivei Iocal, judeţean, regi;ona1 ; şi naţional, în 
vederea pregătîrîi documentaţii1or necesare ob ţine.rii de foi-,iduiidin finanţare externă; 
i.. 3. Reaiîează  şi dezvoită  igături intre m...unici.piul Tecucî şi ailte eiaşe clJin ţară  sau de 
peste hotare; 
1.4. Elaborcazà îriipr.eiina eu alte compartirnente de specJiaiirate interesate temele de 
proiectare studiii de pi.efezabi.iitate privitoare la pioiecteie finariJţate  de UE). 
1..5. Pentru pioiecteie ordcnatorilor ter ţiari de credite. centraiizează  .ş i monitorizează  

propunerîic acestora, participă  la elaborarea documenta ţiei proîecteior de finan ţare ş i în 
furic.ţ i;e de pr rineriie prirnite 1e evalueaz ă  şi stabJiJleşte ptiorităţi atâl anuaJlLe, ct ş i pe 
terrncr n- ediii şii iririg. 
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1.6. Coordonarea, organizarea ş i derularea activităţ ii de identificare, selectare ş i 
procurare a surselor informa ţionale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe 
de finanţare nerambursabil ă ; 
1.7. Culegerea datelor generale referitoare la zonele de interes, realizarea fi şei generale 
a Prograrneior U.E. sau a altor surse externe de finan ţare nerarnbursabilă ; 
1.8. Centralizarea ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilit ăţi de finanţare de interes 
pentru comunitate; 
1.9. Păstrarea eviden ţelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urm ărire 

Programe Interna ţionale; 
1.10. Intocmirea rapoartelor intermediare şi finale vizând derularea Programelor U.E. sau 
a altor programe, anual sau de câte ori se solicit ă ; 
1.11. Urrnărirea programului (Calendarului) U.E. de rnanifest ări sociale, culturale, de 
mediu, etc. şi organizarea îrnpreună  cu celelalte resorturi de specialitate, a unor 
manifestări locale; 
1.12. Promovarea către factorii interesa ţi a ofertelor de programe din partea U.E. ş i a 
oraşelor înfrăţite cu municipiul Tecuci; 
1.13. Acordarea de asisten ţă  potenţialilor beneficiari ai prograrnelor specifice ale U.E. la 
accesarea şi implementarea unor proiecte finan ţate (cofinanţate) din fonduri ale U.E; 
1.14. Asigurareă  coordonării şi facilitării ăcţiunilor de asistenţă  directă  a Delegaţiei 
Comisiei Europene la nivelul unor parteneri din municipiu; 
1.15. Iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finan ţatori ai unor 
proiecte de dezvoitare local ă ; 
1. 16. Identificarea problemelor economice şi sociale ale munîcipîului care intr ă  sub 
incidenţa asistenţei acordate de U.E; 
1.17. Elaborarea de propuneri privirid integrarea european ă  în prohleme care privesc 
municipiul; 
1.18. Colaborează  cu structurile asociative ale municipiilor (Asocia ţia Municipiilor din 

România şi Federaţia Autorităţilor Locale din România) şi Agenţia de Dezvoltare 
Regională  Sud Est, în vederea acces ării şi dezvoltării de proiecte sau prograrne cu impact 
regional la nivei 1ocal; 
1.19. Aplicarea prevederilor din Acordul de Asociere şi din Strategia Naţională  de 

Pregătire pentru Aderarea României la Uniunea European ă  în activitatea proprie; 
1.20. Elaborarea de informări privind activitatea des ăşurată  şi •stadiul aplicării măsurilor 

de integrare european ă ; 
1.21. Eiaborarea, împreună  cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative ş i 

programe de dezvoitare economico-social ă  locale şi supunerea acestora spre aprobare 
Consiliuiui Locai; 
1.22. Intocmirea, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaiorare cu celelalte 

compartirnente, a unor rapoarte privind starea economic ă  şi socială  a rnunicipiului ş i 
prezefltarea la termenele prev ăzute de lege sau stabilite de c ătre primar, Consiliului 
Local; 
1.23. Întocmeşte materiaie de prezeritare a municipiului pentru pibiica ţii de specialitate; 

1.24. Asiguirea coiaborărîi administraţiei locale cu orgaizaţiiie societăţii civile ş i 
organizaţiile non vernamertae, p€ntru dezvoltarea unor obiective coinune; 
1.25. Ţine ş i răspunde de eviden ţa tuturor actelor ce le insrumenteaz ă . 
1.26. Urmăreşte rczoivarea corcsponden ţei în conforniitate cu legisiaţia în vigoare; 
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1. 27. Întocme şte rapoarte de specialitate în dorneniul de activitate al biroului pentru 
proiectele de hot ărâri, în vederea promov ării lor în Consiliul local 
1.28. Identifică  obiectivele economice, sociale, de mediu ş i sănătate publică  care 
îndeplinesc criteriile şi cerinţele programelor de finan ţare; 
1.29. Elaborează  proiecte, programe, pentru ob ţinere de finanţări din surse interne ş i 
externe, referitoare la înfiinţarea, restructurarea, organizarea şi dezvoltarea serviciilor de 
asistenţă  socială  (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilit ăţ i, orice persoane afiate 
în nevoie), dezvoitarea mîcii şi marii infrastructuri, dezvoltare economic ă  Iocală , 
formarea resurselor umane, dezvoltare institu ţională, cooperare etc. 
1.30. Iniţiază  şi participă  la elaborarea documenta ţiilor tehnice necesare promov ării 
propunerilor de proiecte ce pot fi finan ţate de către prograrnele na ţionale şi/sau 
internaţionale; 
1.31. Organizează  şi desf şoară  activitatea de promovare a imaginii Municipiului Tecuci; 
1.32. Evaluează  rezultatele şi efectele proiectelor implementate Ia nivel local; 
1.33. Identifică  ş i colaborează  cu alte instituţii, fundaţii şi asociaţii în vederea derul ării în 
comun a unor proiecte; 
1.34. Colaborează  cu celelalte compartimente din cadrul prim ăriei pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a atribu ţiilor de serviciu; 
1.35. Intocmeşte şi fundamentează  Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Locâl în 

domeniul său de activitate; 
1.36. La solicitarea Agen ţiei pentru Dezvoltare regional ă  înaintează  propuneri privind 
elaborarea documentelor prograrnatice, respectiv Strategia de Dezvoltare Regional ă  Sud-
Est; 
1.37. Urmăreşte ş i aplică, prevederile cuprinse în strategiile şi programele de reforrn ă  ale 
administraţiei publice locale, elaborate pe baza Programuiuî de Guvernare; 
1.38. Iniţiază  şi menţine relaţiile de colaborare cu institu ţiî şi organisme interne ş i 
internaţionale; 
1.39. Exercită  alte atribuţii şi lucrări de specialitate prev ăzute de lege şi încredinţate 
pentru realizare, de conducerea prim ăriei municipiului. 
1.40. Propune Serviciului Buget - Contabilitate necesarul de resurse financiare 
reprezentând contribu ţiile proprii ale consiliului local la derui.area fondurilor europene. 
1.41. Prezintă  Prirnarului situaţia trimestrială  a proiectelor fjnaJizate şi a celor în curs de 

derulare, printr-un raport de activitate. 

2.ATRIRU ŢII IMPLEMENTARE PROIECTE 
2.1.Răspunde de respectarea ohiigaţiiior asumate faţă  de parteneri şi de ceilalţi 
partîcipanţi la proiect; 
2.2.Colaborează  cu serviciile din cadrul ap:aratului de speci.alitate al Primarului, 
partenerii, alte institu,ii şi organisme impiicate în proiecte; 
2.3.Coordoneză  îndeplinirea condiţiiior prevăzute în contractele d.e finan ţare, acolo unde 
este cazui; 
2.4.Participă  la toate licitaţiile p.entru servîciiie de proiectare, consultanţă, execu ţie 
lucrări, achiziţionare ecliipamenie din credite exterie; 
2.5.Certifică, în privinţa reaIită ii, regularil ăţii şi Iegalirăţ ii docurnentele de plat ă  către 
parterieri, sub-conractori sau at ţi contractanţi; 
2.6.Organizează  întâlniri cu tofi fctorii inleresţi înirnplerrientarea proiectelor; 
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2.7.Coordonează  din punct de vedere tehnic irnplernentarea proiectelor; 
2.8.Coordonează  activităţ ile din timpul pregătirii ternaenilor de referin ţă  ş i a 
specificaţ iilor tehnice pentru licitaţii ş î contractare; 
2.9.Verifică  documentaţiile elaborate de proiectant; 
2..10.Partîcipă  ia reali:zarea pianuîui de achizi ţii pentru echîpamentele cuprinse în 
proiecte; 
2.1i.Verii.ică  ca1itatea iuci ări1or executate; 
2.12.Goordonează  activitatea de .obţinere a autorizaţiilor necesare; 
2.13.Verifică  docu.m.eiat ţiii..eexecutate de proiectant privind încadrarea îia temeie date ş i 
în resp.ectarea normeior stabîlte prin 1ge; 
2.14.Verifică  reaiizarea graficelor .de :execu ţie î.ntocmite de proiectant; 
2.15.Certific.ă  documente1e .de plat ă  întoc.mite .de  managerul .de proiec:t; 
2.i6.Intocme şte,împreun:ă  cu managerul de proiect raportările către cornp:artim.entele de 
specîalitate din cadru1 .aparatului de speciatitate al Primarului şi alt.e instîtuţii; 
2.17.Stabileşte priorităţ iie pentru în.deplinirea obiect•ivelor din plan.urile de împiementare 
a proiectelor; 
2.1:8.Urmăre5te realizarea contract ării lucrărilor cuprinse în proiecte; 
2.19.Ţine evidenţa contracteior, raportând realizarea acestora compartimentelor de 
specialitate; 
2.20.Verifică  şi certifică  .situaţi.ile de pi.ată  prezentate de prestatori contractori).; 
2.21.Raportează  Serviciuiui BugctContabiIitate încadrarea în costuri indicând.: b..ugetu1 
iniţiai, cel revizu.it;estimat î act.ua,; i.dqpkirile actuaie şi cele previzi.or.ate; evettuateie 
recomandări pentru corccia.rœ coiir 
2.22,.Alte atr.ibuţii stbi1îte prin dîpozia imarului; 

ARL5O 
1. Elaborează  norme tnctodologiee specifice entît ăţiî publice în care îşi desfăşoară  
activitatea, cu avizul U.C.A.A.Pl. 
2. Eiaborează  proi.ectui planului de audit pub1ic intern; 
3. Efectuează  ;acfivităţi de audit :public intern pentru a evalua .dac ă  sistenaeie •de 
man:agement fînanciar şi eontrI eerfităţii pubiice sunt transparente şi sunt confornae cu 
n.ormele de Iegalitate, ritate, ccono micîtte, eficien ţă  şi eficacitate; 
4. Auditui Public intem &e exercită  aspra tuturor actîvît ăţ.iior desfăşurate întro enfitte 

pubiică, inciusiv din e fîtă ile -siborkmate, cu privire la formarea . şi itLi1izarca fonduiiikr 
pubi.ice, precum şi ia adi isreactina.oniuiui pubiic. 
5. Compartimentu.i de audîtul public intem audîte.az ă, cei p.uţîn o dată  ia 3 ani., fă ;ă  la se 

:Iimita ia aeeasta, u ătoareie.: 
a) angajamenteie bigctare .şi Igaie din care derivă  direct sau ir.direct obga ţii de pită, 
i]ciusiv din fonduriie cotaie, 
b) plăţite asumate prin 	aamerate bugetare ş i 1ega1e inclusiv din fo.nduiiîte.cornunîtare 
c) vânzarea, gajarea, conceonarea sau înciirîerea de buniui diri 	caiui privat àl 

statuiui sau a unîtăţii adiv.eritoriaie; 
d) concesîouarea sau înlaiiierca d 	dîa domeuîui pub1ic al :ta11iii &au 
untă i1or 
e) ccns.tituirea &caituri1or pbiîce, reoctiv modul de antorizae şi staiiîr.e a tt1iuriior de 
creanţă  precum şi a 	i iloracordae kL încsarea acesira 
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f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sisternul contabii ş i fiabilitatea acestuia; 
h) sisternul de Iuare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere ş i control, precum ş i riscurile asociate unor astfel de sisterne; 
j) sisternele informatice; 

6.Urrnăre5te îndeplinirea, de către .compartimentele auditate, a recornand ărilor iacute 
prin notele de conformitate, ia termenele stabilite şi inforrnează  prirnarul asupra 
recomandărilcr neînsu şite. 
7. inforrn.ează  U.C.A..A....L despre recornand ările neînsuite de către conducătorul 

entităţii pubiice audiate, prec•urn şi despre .consecin ţeie acestora. 
8.Cornpartimentu1 d.e audit pb1ic intein transrnite la structurile teritoriaie a U.C.A.A.P.l., 
sinteze aie recomandărilor neînsuşite de către .conducătorui entităţ ii pub.lice anaiizate ş•i 
consecinţele neimplernentării acestora, îriso ţite de docurnentaţia relevantă, trirnestria1, în 
termen de 10 zile de la încheierea trirnestrului. 
9. Cornpartimentul de A.P.I. transmite ia structura teritorial ă  ale U.C.A.A.P..I. la cererea 
acestora, rapoarte periodice privind constat ăriie, concluziile şi recomandăriie rezuitate 
din activităţile lor de audi.t; 
10. Elaborea.ză  raportui anuai al activităţii de audit public intern care cuprinde 

priricipalele coistatări, conciuzii şi reconiandări rezultate din activiatea de audit pubiic, 
înregistrate prin irnplementarea recomand ăriior entităţii, iregularităţi, prejudici•i constatate 
în timpul rnisiunii de audit pubiîc intern şi inforrnaţii referitoare la p.regătirea 
profesioiială  
11.. Raportui anua1 se trarismit.e strocturiï teritoriaie ale U.C.A.A.P.i. pân ă  la 15 ianuarie; 
12. Incazul identificării unor nereguiarităţi sau posibi1e prejudicii, raportează imediat 

conducătorului entităţii pubiice şi stnicturiî de controi iritern abilitate. 
ART.51. COMPARTIMENT RESURSE UiA:, SS.M.. 
1.1.Compartimentul .are ca obicct de activitate apiicarea legisla ţiei privind angajarea, 
evaluarea, motivarea, formarea şi per.fecţionarea profesională  a resurselor umane din 
cadrul aparatuiui de specialitate aI Prirnarului,organizarea în condi ţii de iegaiitate a 
struct.uriior aparatuiui de speeia.Iitate al Prirnarului. 
1.3. E.1aborează  Reguiamentu1 de organizare şi funcţionare al aparatului de sp.ec;iaiitate a 
P.rirnarului pe baza fîşeir p.ostalui întocrniite de efîi de serviiî, birouri şi comparimente 
şi regulamentul de ordîne înterioară . 
1.4.Umiăreşte respe.ctarea de către funcţionarîi publici şi cei contractuali a preleiiinr 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, a regul.arnentului de ordine interioar ă, 
precurn şi a codului de condută a furicţionariior pubiici şi a p.ersonaluiuî contract.uai, 
coriforrn Iegisiaţiei în vîgoare. 
1.5. Întocme şte organgraina, statui de func ţiî şi statui riorninal de funcţiî al aparatului de 
specialîtate ai Prîmaruiui şi răspunde de corectîtudinea acestora. 

l .6.Urrnăreşte asigurarea resurs.eior urnane pe func ţii publice ş .i contractuale pentru 
aparatui de speciaiitate a1 Priinaiiuiuî; 

1 .7. Ţîne cviden ţa funcţiilor pihlîoe şî a funcţioriarii.or publicî din cadru.l aparatului .de 
specialîtate aI Primanilui, p.orîrîvit 1or mu,  iaru1uî stabilit de către ANFP; 

1.8. Transrnite la ANFP, toate i.rrna ţiiie refiritoave ia eviden ţa funţ.iilor pib1ice şi a 
funcţionariior pub.iici diii cadrui aparaiui de spccia1îat.e al Primarului; 



1 .9. Execută  lucrările necesare în vederea recrut ării funcţ ionariior publici ş i contractuali 
pentru func ţ iile publice ş i contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului. 

1.10.  Culege înforrna ţ iile necesare privind candidaţ ii cai-e se prezint ă  pentru ocuparea 
funcţiilor publîce vacante. 
1. 11. Asigură  iriformaţiile necesare privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 

funcţiiior publice ş i contractuale vacante din cadrui aparatuiui de specialitate al 
primarului. 
1. 12. Răspunde de organizarea concursuri•lor pentru ocuparea func ţiilor publice ş i 

.00;ntiactuaie vacante, asigură  secretariatul comisiilor de concurs ş i de contestaţii. 
1. 13. intocrne şte actul administrativ prin care conduc ătorul autorităţii numeşte 
fun.cţionarul pubiic în funcţia publică  de •execu ţie sau de conducere pe baza rezultatului 
obţinut la cQncurs; actui administrativ va fi î.nso ţit d.e fi şa postuiui întocmit ă  de şeful 
servi.ciului, biroului, cornpartimentuiuî în subordinea c ăr.uia este postul şi jurământul de 
credinţă . 
1. 14. Riăspunde de organizarea perioadei de stagi.0 pentru func ţionarii publici debutan ţi 
pentru a fi numiţi într-o funcţie publică  de execuţie definitivă  în clasa corespunz ătoare 
studiilor absovite, în func ţiile publice de consilier, consili.erjuridic, auditor, referent de 
speci.alitate, referent, gradul profesional ,,asistent Evaluarea activit ăţii funcţionarilor 
publici debutanţi se fac în termen de 5 zile de la trrninarea perioadei de staiu, conform 
1egislaţiei în vigoare, privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ţionarilor publici. 
l. 15. Răspunde de organizarea concursurilor sau exameneior pentru ocuparea unei func ţii 
pubiîce într-o clasă  superîoară  celei în care sunt îricadraţi pentru func ţionarii publici care 
•au dobâridit o diplomă  de studii suprioare în specialitatea în care î şi des şoară  
actîvitatea. 
1. 16. Pune ia dispoziţi.a şefilor de servîciu, bîrou sau compartirnent forrnularele necesare 
întocrnirii rapoartelor de evaluare a func ţionarii.or publici şi contractuaii din cadrul 
aparatului de specialitate al primaruluî. 
1. 17. Organizează  promovarea în clasă, promovarea în gradul profesional în condi ţiile 
iegîi şi răspunde de corectitudinea încadr ării. 
1. 1 & Intocm.eşte act.uI administrativ privind modificarea raporturil.or de serviciu aI 
funcţionariicr pubiici. 
i.. 19. Sleşt ..drepturile băn.eşti aie funcţionariIor publicî şi contractuali din cadrul 
aparatuiui de specialitate ai primarului, ;a.si.g.ură  conidenţi.a1itatea acestora şî răspund.e de 
corectitudînea acestora. 
1.20. Reaiizează  lucrăriie necesare privind stabiiîrea indemnîza ţiilor pentru funcţionariî 
publici de conducere 
1.24. Intocm..eşte actui adminîstraiv p.ri;•;n .c.are Primar.ul sanc ţiorlează  fun.cţionarul public, 
în baza raportuiuî comisîei de discipiîn ă  ş i răspun.de de transmiterea acestuia, în termenul 
legai,ia A.genţia Funcţionarîior Pub:Iici.. 
1.25.. indeplineşte procedura privind ra.dierea sanc ţiuniior din cazieru1 adrninistrativ al 
funcţîonariior publi.cî, la expir.area de &.ept a .acestora. 
26. Urmăreşte în.deplinirea ;condîţîîior de vechirne aie fu.nc ţi.onarilor p.ublici /personal 

contractual ş.i .execută  Iucrăi-îie necesare privind acerdarea sp.orurilor de vechime în 
rnun.că  şî a alior s.porurî pivăzute de lee.Răspunde & rieacordar.ea la termen a sporuluî 
& vechirne. 
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.27.Răspunde de întocrnirea, actualizarea dosareior profesionale ale func ţionariior 
publici şi contractuali ş i asigură  păstrarea acestora în condi ţii de siguranţă . 
1.28. Răspunde de întocmirea ş i eliberarea legitimaţ iilor ş i a ecusoanelor pentru 
consilieri i local i, func ţionari i publici ş i coritractuali. 
1.29. Eliberează  adeverinţe şi certificate 
1.30. Răspunde de completarea şi depunerea în timp uti:l a declara ţiilor de avere ale 
funcţionarilor publici ş i urmăreşte actuaiizarea ior conform prevederiicr legale în vigoare. 
1.3 1. Rrspunde de completarea şi depunerea în timp utii a deciaraţiilor de interese ş i 

înregistrarea lor într-un registru special denuinit ,,rgistru de interese. 
1.32.Răspunde de transmiterea în termenu1 lega1 , c ătre ANI, a declara ţiilor de avere şi a 
declaraţîiior de interese ale func ţionarilor publici 
1. 33. Răspund, evidenţa fi şelor posturilor pentru func ţ=ionarii publici şi contractuali din 
caclrui aparatului de specialitate al Primarului ş•i al aparatuiui permanerlt de lucru al 
consiiiului Iocal. 	 • 
1. 34 Ţine la zi, eviden ţa militară  a consilierilor locali şi a funcţionarilor publici şi 
contractuali, 
1.35. Răspunde de promovarea persoanelor încadrate pe func ţii de debutant, cât şi a 

persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care lucreaz ă . 
i .36. Organizează  şi realizează  împreună  cu factorii responsabili activitatea de 

promovare în clase, grade profesionale şi în grade profesionaie a func ţionarilor 
contractuali din cadrul aparatului de specîalitate aI Primaruiui. 
1.37. intocmeşte anual planul de forrnare şi perfeoţionare a funcţionarilor publici pe 

baza recomandărilor rezultate din rapoartele de evaivare şi-i supune spre aprobare 
prîmaruiui. 	 • 
1.38. Fundamentează  sumele necesare pentru acoperirea rcheltuielilor destinate form ării 
şi perfecţionării funcţionariior publici pentru a putea fi înscrîse în buget. 

1 . 39. Ţine evidenţa funcţionarilor publici care urmeaz ă  forme de perfecţionare 
profesională, a căror durată  este mai mare de 90 de de zile, organizate în ţară  ş i 
străinătate, finanţate din bugetul local, şi încheie cu acestea .angajamente în scris, c ă  vor 
i.ucra în administraţie, proporţionai cu numărui ziieior de perfec ţicnare profesional ă, dacă  
pentru programul respectiv nu este prev ăzută  o altă  perioadă . 
elaborează  PIanul anual de ocupare arl  funcţiiior pu•blice din cadrui aparatului de 
speciaiitate ai Primarului, îl transmite pentru avîzare ia ANFP Bucure şti, după  care îl 
supunc spre aprobare consiiiuiui i.ocai:. 
1.40. Va numi un func ţionar public pentru consilirere etic ă  Ş ;  monitorizarea respect ării 
normei•or de conduită  a funcţionariior publici diri cadr:ui aparat.uiui de specialitate al 
primarui..ui, care va avea în atribu ţii .urmato.areie acit ăţî: 
- va acorda consultanţă  şi asistenţă  funcţionariior pubiici din cadrul autorit ăţ ii, cu privire 
ia respectarea normelor de conduită; 
- va inonitoriza aplicarea prevederiior codului de conduit ă  în c•adrul autorit ăţii; 
- va întocmi rapoartele trimestrîaie privind respeotarea normelor de conduit ă  de către 
funcţîonarîi publîci, din cadrul autor• ită i, rapoa=rte oe vor fi transmise 1a termenele ş i în 
orma standar.d st=abiiite prin instru;c ţiuni la ANFP. 
1.41. Asigură  permanent Iegăturacu ANFP Bucireşti ş i reaiizează  lucrările necsare 

piviridavizarea orgariigrainelor şi a statetor de fiincţii .aie aparatului de specialitate al 
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Prirnarului, cât ş i a serviciilor publice din subordinea consiliului Iocal, precum ş i avizarea 
concursurilor pentru ocuparea func ţiilor publice vacante. 
1.42. Comunică  în timp utiI modific ările survenite îri cariera func ţionarilor publici ai 
aparatului de specialitate al Primarului , în vederea cornplet ării cazierelor adrninistrative. 
1.43. Urmăreşte respectarea programului de iucru de c ătre funcţionarii publici ş i 
contractuali ai aparatului de specialitate ai Primarului, prezenta 1a servici. 
1.44. Efectuează  ş i răspunde de programarea concediilor de odihn ă  şi urmăreşte 

efectuarea lor cât şi a celorlalte concedii pl ătite ce se pot acorda func ţionarilor publici şi a 
funcţionarilor coritractuali, precurn şi a concediilor de studii, concediilor f ără  plată . 
1 .45. Rezolvă  sesizările şi reclamaţiile privind problemeie de personal ale func ţionarilor 
pubiici şi contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
1.46. Urmăreşte implementarea prevederilor stabilite prin Programul de m ăsuri privind 
combaterea birocra ţiei în activitatea de relaţii cu pubiicul. 
1.47. Urm ăreşte şi ţine Ia zi condica privind efectuarea deplas ărilor pe teren a 

funcţionarilor publici şi contractuali din aparatului de specialitate al Primarului. 
1.48. Răspunde de punerea în aplicare a Iegisla ţiei cu privire la func ţionarii publici ş i 

contractuali, legislaţîa muncii, legislaţia salarizării. 
1.49. Sistematizează  semestrial, modificările aduse prin dispozi ţii, atribuţiilor de serviciu 

ale cornpartimentelor func ţionale şi va propune , rnotivat PrimaruluilConsiliului local 
actualizarea prezentului Regulament. 
2.ATRIBUŢII 1RIVIND SERVICIILE ŞI IN:STITUŢIILE PUBLICE 1N 
SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL TECUCI 
2.1. întocmeşte,pe baza propuneriior serviciilor şi instîtuţîîlor publice subordonate 

consiliului Local Tecuci, docui-nentaţia necesară  în vederea aprobăriî de către Consiliul 
Locai Tecuci a organigramei, num ărului totai de posturi, Regulamentel•or de organizare ş i 
flincţionare şi a statelor de func ţii al•e acestora. 
2.2.întocme5te, în colaborarea cu Serviciul Juridic, docurnenta ţia de înfiinţare sau 
reorganizare a unor servicii publice sau institu ţii publice în subordinea Consiliului Local 
Tecuci, precum şi a societăţilor comerciale de interes local aflate sub autoritatea 
•Consiliului Local Tecuci, în vederea prezent ării spre aprobare Consiliului Local. 
2.3.la solicitareajustifi•cată  a serviciilor şi instituţiiior pubiice •din subordinea consiliului 
locai, întocrneşte docurnentaţia necesară  su•punerii spre apr•obare a transform ărîi unor 
posturi vacante, prev ăzute în statul de func ţii. 
2.4. intocm•eşte şi actuaiizează  dosarele profesioriaie aie directoriior, managerilor şi 
şelilor structuriior organîzatorice subordonate Consiii•uiui Local Tecuci, indiferent de 
sursa lor de finanţare. 
2.5. Răspunde •de organizarea în termen ]egai a con••c•uriior •de ocupare a posturilor de 
conducere ale îristitu ţîilor •de cuitură  •şi aie direcţiiior •şi servîciîior subordonate 
Consiiiului Locai Tecuci. 
2.6. Asigură  consultanţă  în dom•eniul gest•iunîi resursei•or umane institu ţiiior •de cultură  ş i 
ale direcţiilor şi serviciil•or subordonate Consiiiu:lui Locai Tecu•ci. 
2.7.alte atribu • ii stabilîte prin dispoziţia PrîmaruIui. 	 • 
3.ATRIBUŢII PRIVJND SECURITATEA •I •SĂ  ATATEA  IN MUNCA. 
3.l.eiaborarea docurnenta ţiei privind obţirierea avtorizării de funcţionare din punct de 
ved•ere ai :securit ăţii ş i săr ăi ăţii îi muncă-asuriiarea de c ătre angajator a responsabiiităţii 
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privind legalitatea desfa şurării activităţii din punct de vedere al securit ăţ ii si sănătăţii îri 
muncă ; 
32constituirea cornitetului de securitatea ş î sănătate în rnuncă ; 
3.3..pl.anifîcarea, organizarea ş i mijioacele necesare activit ăţ ii de prevenire şi protecţ ie 
att în insti.tu ţîe, eât şi Ia pu.nctele de lucru; 
3 .4.îndp.1.i;nire.a .procedurii de încheiere a .contractului privînd eontrolui anual aI 
.angajaţiior, cu u.n rnedi.c .specialist în medicina muicii; 
3 .5.iden.fificarea .peri;colelor şi evaluarea pentru fiecar.e comonen ă  a sisternului rle 
muncă, resp:ect•iv ex.ecutant,sarcina de rnunc ă, mijloaceie de muncă_echipamente de 
muncăşi rne,dî.ui de rnincă  pe 1o.curi de munc ă/posturî de iu.cru; 
3.6.eaborarea i actualizarea .pianu:1.ui de preve.nire ş.i protecţie.; 
3 .7.elaborarea âe instruc ţi;uni .propriî pentru completarea şisau ap1icarea .re.g.em.en ăriior 
de securîtate şi sănătate în muncă, ţinnd searna de particularit ăţiie acfivîtăţîlor şi ale 
instîtuţi;ei., piecurn şi aie iocurilor de munc ă!posturi .de muncă ; 
3.8.propunerî de .at.ribu ţîi ş ,i răspund.eri în dorneniul securîtăţîi şî sănătăţi.i în rnuncă  ce 
revin I.ucrătorilor, :cor.espunzător funcţiilor e.xercitate, care se consemneaz ă  în fîşa 
postuiui, cu .aprobarea conducătorului instituţiei; 
3.9.verificarea cunoaşterî.i şi aplicării .de către toţi angajaţii prevăzute în planul de 
prevenire şî protecţie, ,pi-ecurn şi a atribuţiilor ş i reponsabî1î ăţiior ce Ie revîn îii domeni.ul 
securităţîi ş i sănătăţîi în muncă, stabilîte .prin fi şa postului 
3.1O.îiitocmî.rea unui necesar de docurnenta ţii cu caracter tehn.ic :de informare şi înstruire 
a angaaţilor în domeWiulsecuritàfiï ş ,i sănătăţi.i în muncă; 
3.1 i .eiaborarea tetnaiicii pentru toate fazeie de instruir.e, stabi1iirea peridiocit ăţîi adecvate 
pe.ntrufiecare ioc de muncă, asigurarea inforrnării şi instruiriîangajaţi1or în .domen:iui 
securîtăţiî şi sănătăţii în rnuncă  şi verificarea cunoaşterîi şî apiicărîi .de către angajaţi a 
informaţîilor prîiate; 
3. 12.eiaborarea .programiuî âe instruire —testare 1a niveiui institu ţiei; 
3.13.întocmirea planului de ac ţiune în caz de pericoi grav şi irninent, conform 
prevederîlor iegaie şi asg.urarea ca toţi angaj.aţii să  fîe instruîţi pe.ntru apiî.carea 1ui; 
3. i 4.evîdenţa zonelorde risc ,şi specîfic prevăzute de 1ege.; 
3,.15. stiab1ire.a zoneior eare necesită  semnaizarea de securîtate ji Sănătate îu 
rnncă,stabîiirea tipuiui âe sernnaiîzre necesar şi .amiasarea onorm HG nr.971/2 
prîvind eerînei.e miirn.e pelitru sernnaiizarea de securîtate şi/sau Sănătate 1a iocui âe 
inun.că; 
3,116.eviâenţa meseriîlor şi aprofeiî1or prevăzute de igîsiaţia pecitică, pentrucare ;este 
necesaea autori.area exercităriî Ior; 
11 7.eviâenţa osturîior de lucrucare, necesit ă  exame.rie medi:cale suplimentare; 
3. l.evidenţa pourîi.or de iucru icareja .recoma.adarea rnedici1ui & rnedîcîiia rnuncîi, 
neeesiră  testare.a apr .iiiii11or iisau controi psîhoiogic peiiodîc; 
3. 19.monîtorizarea icio.aăiii sistem.e;1or şi dispozitiveior :âe. protecţie, a ap:araturii de 
măsui şi ;co.atroi, precurn şi a înstalaţîiior de ventiia.re :sau a a1tor îtala ţîi pentru 
controioi nxe11or în meâi de .iuncă  
3,.2.verificaiea stăiii & fînc ţionar.e a sistenrelor .de aiamare, 	aresemnaiîzare de 
urgei ă,preeu ;Şi a istometor de Siguraî ţă ; 
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3. 21 .inforrnarea conducerii, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul 
controalelor efectuate 1a Iocul de niiincă  si propunerea de rnăsuri cle prevenire ş i 
protecţ ie.; 
3.22.întocrnirea rapoarteior şilsau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernuiui ernise în 
temeiul art.5 i alîn i Iitb) di.n Legea nr.3 1 9/2006 cu modificările şi cornpietări!.e 
ulterioare, inclusive ceie referitoare la azbest, vibraţii,goni.ot şi şanti.ere .tern.porare ş i 
rnobi 1e; 
3.23.evid.en ţ.a echipainente1or de rnuncă  ş i urmărirea ca verificările periodice şi dacă  este 
cazul, în.cercările periodice ale echipament.elor de rnuncă  să  fie eiectuate de personae 
competente, conform HG nr. i l 46/2006 privind cerin ţe!e rninime de securitate şi sănătate 
în m.uncă  peatru utilzarea în muncă  de către iucrători a .echipamenteior de .muncă; 
3.24.i.dentificarea :echipamen.telor individuale de protecţe necesare p.entru posturile de 
Iucru din instituţieipuncte de lucru şi întocmirea necesarului de dotare a ,aigajaţi1or cu 
echipam.ent individual de protec ţie, conform HG nr. l l 4.6/2006 prîvind cerin ţeie rninime 
de securitate şi sănătate pentru utiiizarea de către angajaţi a echîparnenteior individuale 
de protecţie la iocu! .de muncă; 
3 .25.urmărirea întreţinerii,manipu!ării şi depozitării adecvate a echipamentelor 
individuaie de protecţie ş .i a înlocuirii lor la termenele stabilîte,precum şi î.n celel•alte 
situaţii prevăzute de HG nr. 104812006 
3 .26.participarea la cercetarea evenimentelor coriform cornpetenţeior prevăzute la 
art. i 0- 1 77 .dinHG nr. 1425/2006; 
3,.27.întocmirea eidenţe.ior conform .eompeten ţelor .prevăzute la art..108-177 din HG 
nr. 1425/2006; 
3.28.elabora•reaTapoartel.or prii.nd accidentele de mu.ncă suferitc deangajaţîi  din 
instituţie, în conformitate cuprevederile art.12 aiin 1 lit.d) din igeanr.. nr.319/2006 Cu 
modîficările i cornpletările uiterîoare; 
3 29.urmărirea reaiizării măsuriior dis•puse de către inspectorii de muncă , Cu pri•1ejui 
viziteior de control şî ai .cercetării evenimentel.or; 
3 .3O.colaborarea cu iucrătorîi şi/sau reprezentanţii iucrătoriior, .sericii1e externe de 
prevenire şî prote.cţie,medi.cai de medicina .munc;ii, în vederea coordon ării măsuriior de 
prevenire ,şi proteeţie; 
3.3 i .urmăriiea :aetria1izării pianuiui de avertîzare, a p1anuiui de protecţie şi prevenire i a 
plariuiui de evacuare; 
3 .32.prop.unerea de eiause privind securitatea şi săuătatea în uuucă  ia înleierea 
eontraeteior e prestări servisii .cualţi augaatoi; 
3.33.întoemi.rea unuî necesar .de mijioace rnateriaIe pentru desfaşurarea acestor activităţi; 
3..34.aite atrihuţiii preite de iegisi:aţia in domeniu; 

A1.T52 SF, ,RWCIUL COMiJNICARE Şi RGISFRATi1i. 
LATRIBUTH P][VND ÎNRJEGISTRAREA .CCESP<NDENŢ .i. 
i . 1 Prîinete iï.lrâc core.sponden ţa Prim.ăr:iei şi a Consiiiului Local .de :ia reprezentantul 
Potei Romne firm,e .de eurîerat, etc şi expediează  ziiaic coresporideuţa Primăriei ş i a 
Con.sili.ului Loca1 prin ficiul PTTR, întocmind borderoui şi ffbrrnélz de gestiune a 
p.licurîior; 
I 2.. Documenteie aexate ia cererile, peti ţiie, etc. primite de c.atre S r,iiiui Co.municare-
Registratura a căror rezoivare întiă  în competenţa S:erv.ieiuiuî 	nituri- Exec.utare Silită, 
vor avea 	 cotifei cii 
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1.3.Înregistrează  coresponden.ţa Prirnăriei ş i a Consiliului Local ş i o distribuie conforrn 
procedurii stabiiite prin Dispozi ţia Primarului; 
1.4. Efectuează  operaţ iuni.1e de descărcare a corespondenei; 
1 .5. Personalul împuternic.it din cadrul serviciului, îndep1inete procedura de citare, 
conforrn prevederil.or coduIui de .procedur ă  civilă ..; 
1.6. Pstrează  şi aplică  ştampila pe documentele care se înregistreaz ă  în vederea 
•expedierii; 
1.7. Asigură  secu•ri.•tatea ştampi1ei ş i a documentelor înregistrate şi aflate în .gestiunea 
personaiă; 
1.8.  Ţine evidenţa pubiicaţ.iiior •la care Primă•ria are abonamente, răspunzând de păstrarea 
cor.espunzătoare a acestora; 
1.9. Inregistrează  ş i distribuie, conform procedurii stabilite prîn dispoz.it.,ia pr.imarului, 
solicitările, cereriie, adreseie transmise în format electroni.c (e-ma:il). 
1. 10 se tine evidenta factu.riior de Ia Oficiul Postai si se indosariaza.cronologic 
confirmarile de prîmire 
1.1  l se inregistreaza i.n registre d.istincte certificatele de urbanism, autorizatiile de 
demolare, autor•izatiîie d•e cosntr.uire si se elibereaza pe bza de semnatura 
1. 12 intocmeste raspu•n•surile la petitiile repartizate serviciuluî 
1. 13 intocmeste raspunsurile Ia adresele privînd anu•nturile de afisat pe site si la avizier 
ex.emplu :(publicatii de vanzar•e, an•unturî con.curs , •oferte de vanzare,00municari 
acceptari, anunturi de la medîu in vederea pubiicarii de la diverse societati si cele din 
cadrul UAT de la birouri ,evi;ci;idirectii. 
1.14.;aite at.ribu ţii stabilite pri;n 	primarul.ui. 
2.ATRiBUŢII PR[VN3i) ACITATEA DE PROFOCOL. 
2. 1. . Organizează  acţiuniie de prot.ocoi şi asigură  jiistificarea oheituieliior de protocol 
potrivit prevederilor legaie; 
2.2. Asigură  organizar.ea ceremonialului •consacrat diversel;or s ărbători la •care Prirnarul 
şî Consiliul local participă; 
2.3lntocmeste si fundamentează, anual planui cultural pe ordonatorul principai de .credite 
i î1 supune spre aprobarea consiiiuiui locai: 

2.4. Asigură  buria desfăşurare aprogrameIor şi vizîtelor de;legaţiiior. 
2.5.Promovează  măsurî priiind dezv.oitarea ofertei cuit.uraie diri municipiui ieouci.,pe 
care ie supune aprobării Prii aru1;uiConsiliul.ui Locai, sus ţi;ner.ea şi asigurarea•di ţiîior 
necesare dest şurării activ ăţiior ou•lturale şi artistice or.ganizat.e în capitală  de căt.re 
instituţiile publice, oiganaţii nguvemamentaie şi aite persoane juridice şî fizice. 
2.6.. D.ezvoită  şi rnenţirie .reiaţi.i de colaborare •cu•orgariizaţii1.e neguvernamentale .•ONG-
uri) ;care derulează  progralrie educativ - cult.uale îri dom.eiriu. 
3. ATRIBUŢII PR1IN1I) RELAIA ;CU MASS-MEDIA. 
3. i. Urrnăreşte informaţiiie treferit.oare i•a Prirn.ar, Aparatui de specialitate ai Priinaruiui, 
instituţîiie şi serviciîie pub1ioe din subor.dinea acestui•a apărute în presă  şi 1e ciasific.ă  înttr-
un.d••osar; dacă  contst.ată  iiturări ale adevărului îtn rnat.e.riaieie •apă.rute în pre•s ă  va 
propune prirnaiiului măsuri ooresp.;nzătoare, retragerea acredit ării. 
3.2 intocrneşte şi prez••i•tă  •primaruluî prograrnui de des ăş urare .ai conferin.ţelor .de  presă  
care va cuprind•c propreri priv•ind participatrea fct.orilor de r ăspundere ai Consiliui.ui 
iocal, rnateri.aIuI ce se va pr.ezenttta, precurri ş;i Iista reprezentan ţiicr ce vor f irivitaţi 



33. Asigură, periodic sau de fiecare dat ă  când activitatea institu ţiei prezintă  un interes 
public, imediat, difuzarea de cornunicate, inforrn ări de presă , organizarea d.e conferin ţe, 
interviuri; 
3.4. Elaborează  regulament.ul de acreditare a ziariti1or si îl supune spre aprobare 
Consiliului Local. 
3.5. Furnizează  ziari ştil.or, prompt ş.i complet, orice informaţie de interes public care 
priveşte activitatea institu ţiei; 
3.6. Acordă  fără  discriminare, în cel m.ult 2 zile de la înregistrare, acreditare ziari ştilor ş i 
a reprezentan ţiior .de ifo.rmare în masă, conform regulamentului de acreditare, .aprobat 
de consiliul local Tecu.ci; 
3.7 Informează  în tirnp uti:1 ş i asigur.ă  accesul ziari ştilor la activităţiie ş i acţiunile .de 
interes public organizate de in.sti.tu ţi.e; 
3.8 Asigură.elaborarea, îrnpreună  cu instituţiiie publice de cultură  a1late în subordinea 
Consiliului Local Tecuci, prograrne de dezvoltare ş î strategiî cuiturale pentru insti.tu ţiile 
în cauză. 
3 .9.Colaborează  cu servicii, compartimente de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului în scopui integr ării propunerilor de angajamente fa ţă  de 
instituţiîle din domeniu sau de com.petenţă  în ansamblu programeior sus ţinute de 
Consiliul Local Tecuci au de către Primar. 
3. 10. Asigură  fundarnentarea şi prornovează  m.ăsuri de sprij inire a actîvităţii culteior 
religioase în municipiui Tecuci, referitor Ia aspectele legate de buna 
3.1 1..Dezvoltă  relaţii de infornare, prezentare ş .i colaborare a cultelor reiigioase cu 
autorităţîle municipale. 
3.12.Monitorizează  proiecteie de 
3.1 3.Personalul răspunde de cunoaşterea şi aplicare Iegislaţiei specifice dorneniului de 
activitate, precum si pentru inf miaţiiie furnizate reprezentan ţilor mass-rnedi.ei. 

4. ATRIBUŢII PRIVIND ACCESUL LIBER LA INFORMAŢII-LEGEA 
NR.544/2001 CU MODIF1CĂRIIE Si COMPLETĂRILE ULTERIOARE.. 
4.1 Asigură  prin intermediul func ţionaruIui public desemnat, accesul la info,rma ţiile de 
interes public,ca.re se face .dîn oficiu sau la cerere. 
4.2.Asigură  comunicaa diiri oieiu ;a uiforma ţiilor de interes public .prevzute în art.5 aI 
(1) din Legea nr.54412001 privind Iiberui acces la informa ţiiie de înteres pubii:c prin: 
a afişarea lor la sediul initi ţiei publice, publicarea în Monitorui Oficiai ai Rornniei 

sau în mijloace de informare in rnas ă, în pubiicaţiî proprii precurn şi în pagîn.a de internet 
proprie; 
b) consultarea Ior la .sedinl instîtu ţiei pubiice; 
4.3 Se preocupă  de pubiicarea şi actuaiizarea anual ă  a buletîn:ului informativ care s ă  
cuprindă  informaţii prvăzute 1aaL5 .aL(1) din Le.gea nr.54412001; 
4.4 Elaborează  şi pubiieă, diin oficiu a unui raport periodic de activitate, cei pu ţin anuai, 
care va fi pub.licat în Monitorui O:licia1 ăI Rornâniei, Partea a-II-a; 
4.4. Asigură  perso:anelor, la cererea acestora, informa ţiile de interes pubiic soii.citat.e îin 
scris sau verbal: 
4.5. Ideiitifică  şj actuaJiează  îiformiiie de interes puhlic care sunl .e:ceptate de ]a 
accesul liber, potrivît iegiii; 
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4.6. Ţine eviden ţa răspunsurilor ş i a chitanţelor remise, de solicitan ţ i privind plata ş i 
costurile de copiere a materiaieior solicitate; 
4.7. Intocmeşte anual un raport privind accesul la inforrna ţ iile de interes public care va 
cuprinde dateie prevăzute în art.27 ai.(l) din Legea nr.544/2001, raport ce va fi fcut 
public; 
4.7.Centralizează  propunerile structurilor organizatorice din cadrul aparatului de 
specialitate ai primarului privirid inforrna ţiile cu caracter pubiic emsise de c ătre acestea si 
elaborează  un proiect de hotărâre privind documentele cu caracter public emise de c ătre 
institutie; 
4.8 Ridică  zilnic, sugestile şi sesizările depuse de către cetăţeni în cutia de sugestii si 
sesizări, le înre.gistrează  şi le depune direct la secretariatui primarului. In func ţie de 
rezoluţia primaruiui va formula răsp.unsurile la aceste sesiz ări. 
5. ATRIBUŢII ALE EXFERTULUI LOCAL. 
5.1. . Răspunde de identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confrunt ă  
comunitatea local ă  de romi, în conformitate cu prevederile strategiei prin organizarea de 
întâlniri trimestriale ale Prirnaruluî consilierilor locali cu reprezentan ţii romilor, 
5.2. Răspunde de evaluarea stadiului de implementare a strategiei de îmbun ătăţirii a 
situaţiei romilor; publicarea anual ă  a unui raport de evaluare. 
5.3. Stabileşte şi consolidează  parteneriate durabile între autorit ăţiie Iocale ş i 

reprezentan ţii ONG în vederea elaborării şi implernentării de proiecte de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor pornind de la pianurile locale de ca ţiune. 
5.4. Răspunde de abordarea şi rezoivarea problernelor legate de dreptul de proprietate 

asupra terenurilor şi locuinţeior deţinute de romi şi de reconstituirea dreptului de 
proprietate funciară . 	 . 
5.5. Dezvoltă  şi consolidează  reiaţiile de parteneriat dintre polî ţie şi rorni, precum ş i 

organizarea de întâlniri lunare ale şeiiui poliţiei locale cu reprezentan ţii comunit ţii 
romilor. 
5.6. Asigură  consilierea necesar ă  obţinerii actelor de identitate şi a certificateior de stare 

civilă  pentru cet ăţenii rorniri de etnie rornă . 
6. AIte atribuţiuni stabiiite expres prin dispoziţia Primarului. 

ART.53 COM]»A1TMNTUL CORPUL DE CONTROL AL 
PRIMARULUI. 
• l Elaborează  si asigură  im1ernentarea sistemului de control rnanagerial la niveiul 
instituţiei, conform Ordimiui nr,50i20 15; 
2. asigură  consultanţă  juri8că  şî financiar-contabil ă, Prirnarul•ui Municipiuiui Tecuci; 
3 asigură  îndeplinirea ohieiveicr €nera1e ale iristîtu ţiei, evaluarea si:sternatic ă  şi 

menţinerea, la un nivei ccnsiderat accept.abil, a riscurilor .asoci:ate structurilor, 
programelor, proiectelor sau .opera ţiunil.or specifice compartiinenteior aparatuiui de 
specialitate al Pri.rnaruiui Muniipiului Tecuci; 
4.identifică  si propune ordonatoruiui principai de credite rn ăsurile necesare p.entru 
ducerea la îndep]inire a .decîzi.iiur Oamerei de Conturi Gala ţ i,. 
5Urrnăreşte şi contro]ează  modui în are s•u•nt duse Ja îndepiinire prevederile tuturor 

actelor riormativc emise .de auortă i1e statului, a hotărârilor adoptate de c ătre Coirsi liui 
Local al Municipiuiui Tecuci, precim şi a dispoziţiilor emise de Primarui Municpiului 



Tecuci, de c ătre toate structuriie organizatorice ale aparatului de specialitate al 
prirnaruluî, în Iimitele cornpetenţel.or stabilite de actele normative; 
6 urmăreşte, cu respectarea le.gii, a tuturor actelor normative emise de autorităţ i le 
statu1ui, a hotărârilor .adoptate de către Consi1iul Local Tecuci, precurn şi a dispozi.ţiilor 
emise de Pi-irnarul Municipiului Tecuc.i; - supraeghează  reşpectarea regulilor 
comp.eten ţei în regirn de drept admin.istrativ ce revine perso.naluiui .de  conducere şi de 
execu ţi.e .din cadrui comp.artîmeritelor aparatuiui de speci.aiitate ai Primaruluî 
Munîcipiuiui T.ecuci, a cunoa şteriî ş i înţeiegerii de ătre acesta a importanţei şi rolului 
cert.rciu1ui intern; 
7 stabiieşte obiectiveie specifice controlului intern, astfe.1 încât acestea s ă  fie adecvate, 
.cupiinzătoare, rezonabile şi i.ntegrate misiurii .Prirnăriei T.ecuci şi obiectiveior de 
anarnMu ale instituţiei; 
8 asigură  o atitudine cooperantă  .a personalului cu fncţii de conducere şi de eecuţie, 
că.rora le revine .obligaţia .să  s.prijine efectiv control.ul irtern ş i să  răspund ă  în ;orice 
moment solicit ărilor conducerii; 
9 contro1ează  modul de aplicare a strategiilor ş i de îndeplinire a sarcinior de servîciu 
specifi.oe fiec ărui departament; 
10 supraveghea.ză  realizarea, Ia un nivei corespunzător de calitate, a atribuţiiior 

cornpartimentdor aparatului .de specialitate al Pri:marului Munîcipinlui Tecuci, stabilite în 
.conoordanţă  cu propria lor rnisiune, în .condiţii de legalitate, eficienţă, efi.cacitate ş .i 
econornicitate in vederea protejării fondurilor pub.iice împotriva pierderi1or datorate 
erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 
11.  asigu. ă  supraveghe.rea continuă, de .oătre personalui de oonducere, a tuturror 
actîvităţîior spcifrce compartimenteler aparatu1urî de spcîa1itate al Prîinarurluui 
Municipîuiuî Tecuci ş i .acţîonează  corectiv, prompt şi resporusab;îi.ori de câte oii se 
.00nstată  :reahzara un.or activităţi în m. od neeoonomic., inefîcaoe sau ineficient orî cu 
înoăicarea ,princi.jiului 1.egalităţîi şi oportunităţii operaţiuniior şi aote1or dministr.ative; 
12 asigură  întocmirea şi actualizarea unor baze de date şî informaţîi financiare şi de 
conducere, precurn ş i a unor .rapoarte .periodice privind dezvoltare:a şi întreţînerea unor 
sistem.e şi p.rocedurî .de  inforniare publioă  adeovată, în condiţîiie igii; 
13.i elaborează  planui anuai de .;aoţiuni aprb.at .de eăi.e Prîrnarul Munioipi;1ui Teouci; 
13.2. e1ectuează  aoţî;uui :d.e controi Ia nîve1ul insiiiuţîîior p.uMîce aflate sub autorîtaliea 
onsîiîuiui Local Tecuici, atât în baza p1anuiui anuai de aoţîuini oât şi din dipozî ţi.a 

Priniarului M.unicipi.uiuî Tecuci; 
13.3- întocme şte rapoarte .de con1 întern, rute .i infonmăii cu ;privire 1.a aspecteie 
ontrciate;; 
13.4 ţin:e ;sub strîotă  eviden ţă  dosarele întocmite înurma oontroaie1.or efectuate .şî 

răspumde direct rde oo:nfid.enţîalitatea :ior; 
13.5- uriruăreşte înre.gistrarea şi p:ăstrarea. în .00ndiţii1e 1egii, în mod adecvat, a 
daouureuteior, .astfei încât aoestea să  fie dis.nî1.ile ou proinptitudine pentru a 11 
exaninate ;de oă.tre icéi indre.pt; .oer4iuni1e şî ;.evenime.nte :semnificative vor fi 
înre,gîstrate de îndată  şî în m.od .00rect.; arcesar,,ea resursdo.r şi dooumentei..or se va reaiîa 
riumai de .către persoane îndneptă itie.  şi re ponsabile în iegătură  cu utiiizanea .şî păstrare.a 
Io:r, în coidiţiile iegîî; 
14. forunuiează  propunori de eTüîn,  iare a civităţîî dr isiratie i ma aernenit ai 
struturiior contioiate şî, duiă 	haia inr deoătre zonducàtontil însituţîei, e.rifîcă  
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m.odul în care acestea sunt duse la îndeplinire. Îri sîtua ţ ia în care acestea nu sunt duse Ia 
îndeplinire va inform.a conducătoru1 instituţiei pentru luarea deciziilor ce se irnpun; 

15. analizează  situaţiaraportată în urrnacontrolului de.audit efectuat, propune rn ăsuri de 
soluţi.onare a iregularităţiior constatate şi Ie supune spre aprobare conduc ătorului 
•insti.tuţ iei; 
16 urrnăreşte rnodul de pun.ere în apiicare a deciziikr emi.se  în cauză  şî .rnonitorizează  
rezultateie ob ţinute în urrna punerii î.n exec.utare a acesto•ra; 
17 asi .gură  separarea atribuţiiior privind 	de o eraţiuni între persoane, astfel 
înc.ât atribuţiiie d•e aprobare., c.ontrol i înrgistr.are să  ie încreclin ţate, într-o rnăsură  
adecv.ată, unor persoane diferîte, special împuteruicite în acest sens. 
18. alte atribu ţii stabilite de către prim:ar, prin dîpozi ţîe. 

ART.54. BIROIJL MONITORIZARE SITUATH DE URGENŢĂ  
Biroul rnonitorizare situatiî de urgenta din cadrul aparatului de specialîtata ai 

primaruluî, constituie structura special:iza.ta .careasigura consiliere pe lînîa 
rnanagementuiui in situatii .de u:rgenta si asigura coordonarea structurii de interventie.. 

Pe 1inic de speciaiitate coIaboreaza cu inspectoratul pentru Situa ţii de Urgenţă  
,,General Eremia Grigorescu al judeţu1ui Gaiati, iar pe plan 1ocal cu toate însti:tutîile c.are 
au atributiî in domeniuI situatiilor de urgent.a. 

Persoanele .care inoadreaza bîroui sunt func ţinari publici si / sau contractuali şi 
pe timpul îndepiîniriî atribuţiilor de scrviciu., surit învestite, în calitate de inspectori de 
protecţie civilă  si / sau cadru tebnic cu :atrîbutîi îrripotriva încendiilor la niveiul Prîmariei 
munîcipiuiui Tecuci si i sau :1a nîveiu1 Co ii1uî 1 ocal Tecuci, .cu ex.erciţiul autorităţîi 
puilice. 	 .. 	 . 

Caiitatea de inspeotor de protec ţie cii.iă  si i sau .cadru thnic cu atri,biitîi 

impotriva incendiiior se atribuîe prin dispozitia scrisă  a prîmaruiui. 
Structura de intervcntie in situatii de ur,genta se constituie prin H.C.L. Teeucî sub 

conduc.erea Presedinte1.ui Comitetuiui Locai pen.tru Situatiî de Urgenta, avand la baza 
p.revederiie legisl.ative referitoare ia proteotîa civîia, .rnariagernentul tipurilor de risc si 
apararea impotriva incen,diilor sî se :actualizeazade .c.ate ri situatia o impune. 

PersonaIu1 care înoadreaza ethpa de prevenire, înstiinta:re, .a\vertîzare si 
alarmare din cadrui structurii de irterventîc, se asigura.cu personaiui Bireulu.î 
moriitorizare situatiă  .de urgenta, c iforni statul.uî de :anc.tîi,, organizeaza DJSPECERT 
PENTRU STUATli DE IJi:GENTA i executa serîciu1 de permanenta in,  ture, 24 cre 
dîn 24 ore. 

l. Atributiile în .eani :e.ehipi .ie eveiiîre, 	iîntare, avertizare sî 
aarniarc 

Ec.hipa de prevenire,, înstiintare, averti:zaresi aiarmar.e se asigura cu personaiui din 
cadrul Biroui monitorîzare s ătuatiî de urgenta, :confrin statuiuî de functii si crganîzeaz.a 
dîspecerat pentru situatii deuigenta. , 

Este suboonaţa 	bi broului monitoizare situatii de urgenta si indeplîneste 
urmatoarc.ie atrîbutîi: 

i. Asigura 	 des şnrarea tuturor activîtăţ ior & 
prev.enire, pctrivît leii, ieguaerter, instraiunEIr şi ordineior îr vgcare, 1a 
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institutiile si operatorii econornicj subordonati Consiliului Iocal, la institutiile sanitare si 
de invatamant, precurn si la gospodartiile populatiei din teritoriul adrninistrativ al 
municipiuIui Tecuci; 

3. Acorda asistenta pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile 
popuiatiei, institutiilo.r pubiice si operatorilor econornici di:n suhordinea consil•iului local, 
institutiilor sanitare si de invatarnant d.in rnunicipiul Tec.u.ci ., in baza graficului de contr.ol 
si a grafi.cuiui dc informare publica; 

4. i[ntocrneste anual si supune spre aprobare prirnarului, Planul unic cu 
principaie.1e activitati si Planul de pregatire in do.meni:u1 situatiilor de urgenta; 

5. intocmeste., actualizeaza si propune spre anaiiza si apobare in sedinta 
Consiliului Local Tecuci, Pianul de .analiză  şi acoperire a riscurilor la nivelul 
muni:cipiui.ui Tec.uci (cand este cazul); 

6. Intocrnest•e, actualizeaza si propune spre aprobare prirnaruluî Plan.ul de ap ărare 
în cazul producerii unei sîtuaţii de urgenţă  specifice provocate de cutremure ş i/sau 
alunecări de teren la nivelui municipi.ului Tecuci (cand este cazul); 

7. Intocrneste, actualizeaza si propune spre aprobare primarului ,sefuluî de suport 
tehnic si prefectului PlanuI de ap ărare împotriva inunda ţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale la nivelul municipiului Tecuci (cand este cazul); 

8. Intocmeste,actualizeaa si propune spre aprobaie prirnarului Planul de uren ţă  
externă  în caz de accidente în care sunt irnpiicate substan ţe periculoase nivelul 
municipi.ului Tecuci (cand este .cazul); 

9. Intocmeste, .actualizeaza si propune spre apro:bare  prîmarului Planul de 
protecţie şi intervenţi.e în caz de accidente grave pe căî de transport rutiere si feroviare 1a 
nivelul municipiuiuî Tecuci( carid este caz.ui); 

10. Intocmeste, actualizeaza si propune spre aprobare primaruiui Planul de 
evacuare în situaţii de urgenţă  ia niveiul municipiului Tecu•ci( cand este cazul); 

11. In.•tocrneste si actuaiizeaza Dosarul tehnic ai mijloacelor de în ştîinţare-
alarmare din sectorul de cornpetenta ( cand este cazul ) si rnentine in perrnanenta stare de 
operativitate sistemul de instiintare si aiarmare al municîpiuI.ui; 

12. intocmeste si actualizează  Fişa Iocalitatii si Fisa obîectivului ( cand este cazul 
); 

13. Asigura intocmirea, actuaiizarea, pă • 	p.unerea în apiîcare a 
docurnentelor .operative de interven ţie şi răspuns în •.cazul producerii situa ţiiior de urgenta. 

14. Asigură  măsuriie •organizatori.ce necesarc prîvind înştiinţarea ş.i aducerea 
persona1uiui cri atribuţii in domeniul situatii.•i.or de irgenta ia sediui prirnarie:i, în mod 
oportun,, în caz de d.ezastre sau J•a ordin.. 

15. Asigura op.eratîvitatea permancnta .s.i mentenanta sisternului de instiintare, 
averti.zare si aiarmare a popuiatiei prîn realizarea •de conticte cu societati specializate. 

16. Ooordon.eaza actiunea echîpe[.or de irjterventie precurn si pe ceie oont•ract.ate, 
pentru salvarea vietii oarnenil•.or, saivar.ea bunuriior si pro,tectia rnediului in situatii de 
urgenta. 

17. P•ropune încheierea contr•actelor de înterventic cu institutii si operatori 
economîci pentru rnîsîunîie ta care B.M.S.U.., nu .dîspune dc forte si rnij]oacc. 

1. Pîop.une din tirnp de normalitate, incieierea centracteior Cu institutii[ si 
operatori econornici pentru asigurarea transporivlui, oazarii sî hranirii persoariei.or 
sinistrate i.n urma producerii :unor situatii de urenta. 



19. Face propuneri pentru asigurarea ,,Norrnei privind dotarea cu rnijloace de 
interventi.e, echipament si complete de protectie, mijloace de transmisiurii, accesorii, 
substante si alte materiale specifice, necesara desfasurarii atributiilor Comitetului local 
pentru situatii de urgenta, Centrului operatiorial cu ac•tivitate ternporara si Biroului 
rnonitorîzare situatii de urgenta de catre Consiliul local Tecuci. 

20. Participa 1a intretinerea si mentinerea in stare operativa a fondului de 
adapostire di.n municipiul Tecuci. 

IL Atributii in cadrul dispeceratuiui pentru situatii de urgenta 

1. Dispeceratul pentru situatii de urgenta(denumit in continuare dispecerat), este 
constituit, in scopui preluarii apelurilor de urgenta sau de alta natura, de la i.nstitutiî si 
cetateni si, dupa caz, transrniterea acestora catre serviciiie, bîrourile, compartimentele 
specializate din cadrul primarîei municipiului Tecuci sau catre institutiile si operatorii 
economici ai Consiiîului local Tecuci, in vederea prelucrarii si alertarii directe a echipelor 
de interv.entie sî asigurarii unei reactii imediate, uniforme si ulTjtare pentru solutionarea 
urgentelor. 

2. ApeluriIe catre dispecerat se executa Ia telefon, fax,srns.email: 
2. l. Apeiurile catre dispeerat se executa la nurnerele de telefon: 

a) 0236811987 - nurnar in reteaua ROMTELECOM 
b) 08008001 1 1 - numar TEL VERDE ,in reteaua ROMTELECOM - 

apeiu1 (convorbirea) este inregistrata). 
c) 0372727189 - numar in reteaua ocFafon 

2.2 Apelurile prin fax, se executa ia n.urnarui de teiefon: 
a) 023681 1987 - numar in reteaua ROTELECOM 

23 Transmiterea - primirea SMS-urilor se executa la numarul de telefon: 
a) 0372727188 - numar in reteaua vodafon 

2.4 Transmiterea - prirnirea email se .executa pe adresa 
b@,municipiuitecuci.ro 

3.. Diisp.eceratui functioneaza permanerit - .24 ore diri 24 ore sî se asigura cu 
personaiui bîrouluî monitorizare corforrn organigramei si la nevcîe poate fi compietat 
prin dispozîtî:a prîmaruiui. 

4. .Coordonarea dispeceratulu:i se face de p.rimar ( vicprîmar) p.rin seful birouiui 
monîtoiizarea sîtuatiîior d..e urgenta. 	 . 

5. Pregatirea personaiuiui care executa serviciu1 de perrranienta se executa astfel: 
- pregatirea ]unara condusa de seful BM,' ,SU,conform p1.anului de 

pregati.e; 
în pre.ziva intrarii in servicu prîmeste inlrrnatîi actuaiîzate de la 
scful de birou,inc.iusiv prin teien; 

- .ziinîc la întrarea in serviciu priin sl ,,,4dîcTea documeiitelor si prin 
preliarea inforniatiiior Ce 1.2 peisoana c.are iese din serviciu. 
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6. Personalul de serviciu din cadrui dispeceratului, asigura indeplinirea 
urrnatoarelor atributi i principale: 

a) la intrarea in serviciu verifica si ia in primire: 
- documentele de planificare, organizare si interventie; 
- sistemul de instiintare,prea1armare si alarmare in stare de 

functionare; 
- mijloacele de transmisiuni si cornunicafii; 
- starea de fixatie si rnobilierul; 
- verifica registrul cu note telefoni:ce prim•ite; 
- verifica inregistrarea s•i intocrnirea rapoartelor cie 

interventei; 
b) prirneste si inregistreaza in registrui note te1efonice prirnite, apelurile 

ccrnunicate prin telefon, ori prin aite mijloace si Iocalizeaza, pe cat 
posib:il, apelurile primite; 

.c) verifica veridicitatea informatiilor prin echipa mobila a politiei locare 
si consemneaza rezultatul recunoasterilor; 

d) inregistreaza in registrul de intrare —iesire documentele primite prin 
fax si le prezinta persoanei desemnate pentru a fi transmise biroului 
registratura 

e) alerteaza de indata echipeie de interventie din cadrul structurii de 
interventi:e, precum si factorii de raspundere in ordinea urgentelor, in functie de 
natura evenimentelor si de consecintele acestora; 

) asigura si mentin perrnanent Iegatura cu eehipee de iritervente dislocate 
ia locui evenimentului sau cu structuriie din care proviri acestea; 

g) primesc si inregistreaza datele si informatiiie privind evolutia 
evenimentelor si a iriterventiilor; 
li) centraiizeaza, stocheaza si pun la dispozitia autoritatilor abilitate datele 

privind apelurile gestionate; 
i) inregistreaza interventiile in registrul de .evidenta a interventiîlor; 
) intocmesc raportul de interventie,il supune spre aprcbare .si il transmite 

prin fax ia Inspectoratul pentru situatii de urgenia Gaia.ti, la ir. de teiefon 0236 
460645; 

k) verifica si men.tine in permanenta staire de perati\vitate sistemui de 
instiiiitareavertizarc preaiarmare si alarmare in sistem irtegrat si este in rnasura 
sa arrnita sernn.alele de ai.armare pib1ica p.rin oentraiia SCNIA în functie de 
natura evenimentuiui; 

l) ia predarea serviciuiui intocrneste procesui veibai de preadre prim ire a 

7. M:odtatea de piocesare a unui caz 
[a prirnirea unui apei teiefonic indifercnt de iinia telefonica folosita), 

operatcmul de serviciu,procedeaza in feiul urmator: 
o ,  se prezinta d:upa forrnuia 

.UNT ( numele si prernince), OPERATUR DE SERVICIU LA 
IMSFFJCERARUL IENTRU SITUATII DE IRGENTA TECUCI 

iiregstreaza in caietul cu not.e teieonice rezJtatul urrnaoare1or 
ao.tivitati: 

Me 



- identifieă  numărul de telefon a1 persoanei care a sernnalat 
cazu1; 

- identifică  natura / tipul incidentului; 
- identifica numeie şi adresa abonatului postuiui telefonic 

prin interviu ••cu •apelantul,aceasta fiind :O măsură  necesară  pentru 
afarea veridicităţii ape1ului; 

- •deterrnin ă  locui incidentu1•ui, •posibi1 •ca acesta s ă  •nu 
core.•pundă cu adresa ape1•antuiui; 

- •cere apelantului date despre caz/victim ă  - persoane 
bocate, num•ăru1 victimelor, vârst ă, •sex, repere 1ocaţie, ş a.; 

- verifica informatie primita pri•fl echipa mobila de •la Po1itia 
1oca1a; 

- inrgistreaza in caietu•1 de adnotari, datel;e primite de 1a 
• 	 politia 1ocala in urm•a verificarii inforrnatiei si a executarii 

reounoasterilor; 
- selecieaza echipel.e necesare executariî interventiei; 
- informeaza pesonalul de conducere din •cadrul 

•primariei,dupa 	caz 	: 	prirnar,vicepiimar,sefi 
• 	 servîcii,birourii,cornpartimente,desjEre sîtuatia creata 

- daca inforrnatie este real•a, pune in aplicare pianui de 
1arrnare a •echipeie de interventie seiectate conform situatîei 

creat; 
- traisrnite sefiiorechîpelorde ixterventie tote datele de 

:infai-e necesare interventiei; 
- locaiizeaza pe harta de Iucru,1ocul interventie; 
- dirijeaza echpeie •de interentie prixi ]•nij]lo.aceile de 

traisrnisiunî ladi•spozitie; 
- prirneste de ia selii echipeior de intervcntie, date privind 

stadiui •rezoivarii situatiei de mgenta, forteie si miij1:oaceie de 
înterveitei participante, situatîa victirnei•or sî a pagubc1:or 
mri1e,etc; 

- soiioita ia cererea sefilor foiaatii1or de :iiereiitei, cu 
prharea piniaruiui, interventia altor forte sî mijoaoe de 

interventie speci•a]izate profesionîste sau care aartin înstitulEii;lcr 
s•au eratorior ec.onomi;cî cu care exîsta icontracte conveniiiî de 
ixiterverttie; 

- intocrneste rap.ortui de ixiierveatic si corpiet:eaza registnd 
•de interventie conrni in1rumatoiiului pentru raportarea situatii1or 
•de uigcrtia. 

8.. Alaiimarea pukica se executa numai cu aprarea primarui.ui,d:a uitorni 
algoritrn de tuoimr 

seacceseazaixiodui de 1ucru: 
: - se iniroduce rnimeie 	izaiorutui ex.: 

hmsv) 
- parca: - se i: oduce. paic1a{ex.: ur:e1i1c) 
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- se acoeseaza concentratorul si .apoi comanda alarmain functie de 
situatie: 

- prealarma aeriana 
- aiarrna aeriana 
- alarina la d:eza.tre 
- ineetarea .alarrn.ei 

9. Transrn:iterea centralizata a informatiî1or prin SiS,sc .executa astfel: 
- :se :aoceseaza programul de Iucru,folosind: 

- nurnarul de .te1efon. : 0372727188  
- parola : urgente 

se intra pe SMS - CATRE : se .seiecteaza grupuI persoaneie ) si 
se apasa AJAUA 

- se intra în compartimentul TEXT si se redacteaza textul ce 
urmeaza a ti comunîcat 

- se apasa TRANSMITE 

10. (I) Admiriîstratorul dîspeceratuiui are obligatia sa asigure contidentialitatea si 
securitatea dte1or cu caracter personâl coIectate si .stocate de la apelantî pe timpul 
efectuarii apeiurî1or. 

(2) Preiucrarea datel.or cu caracter personai se reali.zeaza in 
conforiîtate cu prev:ederiie iegisiatiei nationale in domeniu. 

(3) Obiîgatîa de condenti:ai:itate prevazita la alin..I) nu :se pica 
• 	 cazul --î-n care .dateie sunt solicitate in srris de oatre 	tanta-ieu..decata 

.sau de ,.proeuror.. 
(4) Admiristratoml dişp.eceratuiui an•1•zeaa :si .stai1este 

.proeeduiiie i iiniîte1e te1ni.ce pentru reducerea apel:arîi aiuzîve, a .atertarîi 
faise si a apelurilor involuntare. 

i. Zilnic dupa :predarea - p.rimirea servi.ciuiui 1a dîpecerat, ,scful ibirouui 
monîtaoiizare isiUiaffi de urgenta va verifica oonvorbiriie inregistiate pe liniu,tdléfonica 
teiverde sî va înainta. imar,hti pre,puneii .pentru de remedierea irnor 

•cu :atrîbutii de operare in eadrui dispeoeratukii este .:exonerat de 
raspundere dîscipiînai-a în etuafta in -care acesta a actiionat in c:onformiitate cu prevederiie 
Iegi.siatieî in vigoare. 

iii. Atiiibuitiiile e:cpelor de iiterventie fl cadrelfunetiïlordesprïjinsiie  
coordoriate de sefui biroui.uî :moni.torîzare situatii de urgent-a piin dispec.erati1 pentru 
situatiiî de ui-genta in .azadispozitiiIor pii;rnarului munîcipîuiui Tecucî ( i:rdocuîtojî 
iegai sî au urniatoareie atrîibutîi generaie: 

.a) Eeoittaactiunî de i-nterventie peritllu i1im:iarea si iniiaturare.a sitaatiitor 
dc .urgenia cu utiiaj;e :mhiiie .-sau irn ijiouce  de interiventie diri doare 

b Cerceteaza iLentifica si eva.tueaza efectei-e .d.ezastralui .oare s-ta pi.odas 
in .sectoruil  de npeteriita 



c) Trarismit date si inforrnatii dispeceratului pentru situatii de urgenta 
referitoare i a: 

- Iocul si numarul constructiilor avariate, gradul de avariere si 
numarul aproxirnativ al mortilor, ranitilor si sinistratilor; 

- localizarea persoanelor surprinse sub dararnaturi; 
- gradui d•e blocare si avari.ere a cailor de acces si variariteIe de 

ocolire; 
- Iocui si marirnea principa.lelor avarii Ia reteleie de utilitate publ.ica; 
- iocui, marirnea s.i tendinta .de propagare a incendiilor; 
- existenta pericolului de aparitie a unu.i dezastru compiernentar 

post-cutremur; 
- suprafata, directia si viteza de propagare a alunecari•lor de teren; 
- locul, nurnarui si gradul de avari•ere a•1 constructiilor, d•rurnur ..•i•or 

sau retelelor de utilitate publica; 
- nurnarul probabil ai mortilor si ranitilor si pozitionarea acest.ora; 
- limitele portiunilor de teren afectate cat si gradul de avariere 

al obiectivelor economico-s•ociale din zona 
: posibilitatil.e de acces in zona afectata 
- posibilitatile de asigurare a unor surse de apa potabila; 
- posibiiitatiIe de •evacuare si adapostire a persoanelor sinis•trate, a 

bunuril•or si a anirnalelor acestora. 
d) Organizeaza cautareadebiocarea, •saivarea si evacuarea viet.imeIr 

urnane si animale, a bunuriior materiale prceum si protejarea mediului inoonjurator in 
conditiile producerii unor situati.i .de  .urgenta; 

e) Participarea ia asigi•rarea .cu apa potabiia a popuiatiei diri zon: 
dezastrului sau a accidentuiui .majo.r; 

f) Participarea I.a .distribuirea hranei de prirna necesitate pentru perso.anei.e 
sinistrate; 

g) Participa.rea instalarea taberei•or pentru sinistrati si la actiunile ce se 
desfas•oara pentru asigurarea conditiiior .de trai a1•e acestora. 

Nominalizarea personaiului care incadreaza echipde de interventîe iri cadrui 
fu•nctiiior de sprijin sa va face piin d.ispo.zitia prim.arul.ui rnunicipiului Teouci ia 
propunerea Directiei servicii pubiioe si prîn decizie ernisa .de c.••onducatorul operataruiui 
•ec•onornic care constituie echipe si se actualizeaza permanent. 

IV. Atribuii1e in adriii eentriI1•ui operativ cu. actiate temporara 

in baza dispozitiei prirnaruiui rn.un.icipiuiui Tecuci biroui monitorizare ituatii de 
•urgenta asigura functionarea Seoretarietului tei.nic temporar ai Comitetului iocaI pentru 
situatii de urgenta, constituindu-se in Ceritru1 operationai cu activitate ternporara. 

Centrui operationai cu activitate .temporara asigur ă  secretariatul tehnic al coinîtetuiui 
şi ndepiineşte următoarele iîuţii pcifice: 

a) asigură  convocarea :omiietuIiji peniru situai ţ ii cle urgerilţă  şi lransrnitrrea ordinii de 
zi; 
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b) prirneşte ş i pregăteşte rnater.ia.Iele pentru şediri ţele comitetului pentru situa ţii de 
urgenţă  şi Ie prezintă  preşedint.elui ş i membrilor acestui cornitet; 

c) execută  lucrările ş i operaţ iunile de secretariat pe tirnpul şedinţeloi- ; 
d) asigură  redactarea hotărârilor ado.ptate, precum ş i a proiectelor de ordine sau 

dispoziţii, pe care ie prezint ă  spre aprobare; 
e) asigură  multiplicarea docurnentelor emise de cornitetul I.ocal ş i d:ifuzarea  lor 

autorităţ ilor interesate; 
f) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă  sau stadi.u1 îndeplinirii 

hotărârilor adoptate:; 
g) întocmeşte proiecteie .comuni,catelor de pres ă  ale cornitetului Iocal; 
h) urmăreşte realizarea supoitului iogistic pentru desfa şurarea şedinţelo.r cornitetuiui 

local pentru situaţii de urgenţă ; 
i) gestionează  documentde com.itetu.1.ui pentr.0 situa ţ ii de urgenţă ; 
j) asigură  punctul de cont.act cu secretariatul tehnic permanent din cad.rul 

Inspectoratuiui pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Eremia Grigorescu ai jude ţulu.i Galati; 
k) indeplineşte alte sarcini stabilite de comitet. 
Pentru îndeplinirea atribu ţiuniior consuită  speciaii şti şi din alte domenii de activitate. 

V. Atribu ţiile pe tim.pul executarii activitatilor de prevenire, de control si 
informare publica 

1. Pianificarea activităţilor de prevenire prin Graficul de control şi Graficui .de 
informare publică, pe baza Prc,gramului de m ăsuri în vederea acord ării asistenţei 
pentru prevenirea situa ţiilor de urgenţă  la gospodăriile populaţiei şi evidenţei 
operatorilor econornici din subordinea consiiiului local şi a instituţiiior pibiice din 
municipiul Tecuci se face annual prin grij.a sefului de birou 
(inlocuitorul acestuia) 

2. Activităţile de prevenire în rnuriicipiui Tecuci se desfăşoară : 
a) de două  orî pe an, de regulă  primăvara şi toamna, la gospodării1e 

populaţiei; 
b) premergător începerii anuiui şcoiar şi sezonuiui rece, la unit ăţiie .de 

învăţărnânt; 
c) o dată  pe an, ia op.eratoriî econornici şi instituţiiie publice din subordinea 

consiliuiui loca1:; 
d) aritcrior şi .pe timpul adunărilcr sau manifesl ăriior publice; 
e) la solicitarea conductorîior operatorîlor .economici din muni.cipiui Tecucî, 

cu care s-au încheiat contracte de interven ţ ie; 
f) pentru verificarea peliţiiior .cetăţeniior în probleme privind sîtuaţiîle de 

urgenţă, cu scopui de a fce propuneri primarului pentru soiu ţîonarea 
acestora. 

3. Anterior controluiui se studază: 
a) reg1ementri1e specifice; 
b) documenfcle de contr proprîi ş i aie serviciiior profcsioniste pentru 

situaţii dc urgenţă, 	crnite ariterior; 
c) situaţia o}3e1ti 	.scică; 
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d) alte materiale docurnentare/in forrnative. 
4. Controalele se finalizează  astfel: 

a) prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constat ările rezultate din 
controale - cele de la gospod ăriile populaţ iei; 

b) prin notă  de control - cele de Ia institu ţiile publice ş i operatorii economici 
din subordinea consîliului Iocal, de la unit ăţile de învăţământ şi de la 
operatorii economici din sectorul de competen ţă, cu care s-au încheiat 
contracte de interven ţie. 

5. Constatărîle rezultate în urma oontroaielor executate la gospod ăriile populaţiei 
sunt aduse la cuno ştinţă  proprietarilor prin consemnarea semn ăturii acestora în 
carnet, iar nota de control se întocme şte în două  exemplare, exemplarul num ărul 
unu fiind înmânat reprezentantului unit ăţii controlate. 

6. Pe timpul efectuării activitatii de îndrumare şi control: 
a) acţionează  cu fermitate pentru înl ăturarea imediată  a stărilor de pericol pe 

care le constată  ş i urmăreşte rezolvarea lor operativă  
b) stabileşte restricţiî şi interdîcţii la utilizarea sau efectuarea unor lucr ări cu 

pericol dacă  nu se respectă  prevederile normelor de prevenire şi regulile de 
executare a lucrurilor cu risc.; 

c) verifică  organizarea măsiirilor de prevenire la operatorii economici; 
d) sprijină  conduceril:e operatorilor economîci în realizarea protec ţiei ş i 

instruirea personalului muncitor; 
e) informează  conducerile operatorilor economici (institutii) imediat după  ce a 

constatat nereguli grave; 
f) consemnează  în registrul de insemnâri toate constat ările tăcute şi le aduce Ia 

cunoştinţă  conduceriie operatorilor economici (institutii); 
g) să  cunoască  norme specice şi msuriie generale ce trebuiesc respectate pe 

timpul executării controluiui la gospodăriîle populatieî şi operatorilor economici: 
- modul de depozitare a substan ţelor şi materialelor,astfel înc ăt să  nu 

blocheze căile de acces şi de evacuare în caz de urgen ţă  civilă; 
- stare tehnică  a instalaţiiior electrice de for ţă  ş i ilurninat să  flu prezinte 

defecţiuni,improvizaţii,stare de uiură  avansată  şi să  corespundă  la mediul unde 
sunt expioatate; 

- depozitarea de şeurilor cornhustihiie rezuitate din procesui tehnologic, 
operaţii de curăţenie şi transportarealor îii iocuri speciai amenajate la terminarea 
prograrnului; 

- dacă  organizarea rn ăsuri1or prev.entive de la 1ocuriie de munc ă  
corespunde cu situaţii.ie concrete existente; 

- păstrarea şî depoitar.ea de substan ţe şj materiale în iocurî .sp:ecial 
amenajate, cu respectarea co.ndî ţiîlor impuse •d•e proprietăţile lor fizico-chîmice; 

- dacă  depoz•îtarea diferitelor materiale se face cu respectarea distan ţelor 
de siguranţă  faţă  de eiernentele de .contruc ţ ii şî .aite instalaţii; 

- .dacă  elem•enteie instaia ţiiior telectrice •de forţă  şi iluminat sunt 
corespunzătoare mediului în care folosesc(tabi.ouri de cornand ă  şi generale). 

7. Coriforrri prevederilor legae se intocinesc urmatoarele documente specifice 
privind apărarea îinpotivainendiîior: 

a) planui de analîză  •şi acoperire :a riscurilor; 
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b) fi şa Iocalit ăţii,; un exernplar din fi şa Iocalităţ ii se trirnite ia inspectoratul 
judeţean pentru situaţii de urgenţă ; 

c) raport de analiză  a dotării cu rnijloace de apărare împotriva incendiilor, 
întocmit anual, la o dat ă  anterioară  .definitivării bugetului local. 

. .D.ocumentele şi eviden ţele .specifice ap ărării împotr.iva incend:ii.lor la nivelui 
municipiului Tecuci trebuie s ă  cuprin.dă  ce.1 p.uţin: 

a) pianui de anaiiză  şi acoperire a r.i:scurilor; 
b) fişa localităţii, la solicitarea i•nspectoratului jude ţeanp.entru situaţii de 

urgenţă  
c) avizei:e şi autorizaţiii.e de securitate i:.a in:ceridiu, ob ţi.nute pentru 

construcţiî1e instalaţ.iile tehn.ol:o:e şipentru alte .amenaj ări din 
patrimoniul propriu, însoţite de docurnen.teie vîzate spre neschimbare care 
au stat 1.a baza emiterii .lor; 

d) •lista operatorilor economici/institu ţîilor cu care s-au încheiat contracte de 
închiriere/conven ţii, cu specificarea obiectu:lui de activitate al acestora şi a 
nurnărului şi termenului de vaiabilitate ale contractul.uiiconven ţ iei; 
regist.rele pentru evid.en ţa permiselor de Iucru cu focul, inclusîv pentru 
arderea miriştilor; 

e) rapoare de interven ţie aie structurii de înterventie; 
f) f. şeie de instruire, conforrn reglement ărilor speciface; 
g) evidenţa exerciţiilor de intervenţie; 
h) rapoarteie întocmite în urma c.ontroaldor .preventive prpri.i sau .ale 

autorităţîi de stat competente; 
i) prgrarne/piariuri cuprinzâid rn ă urî i :a ţiuni proprii sau :rezultate în 

urma constatărilor autorităţiior de controi pentru respectarea 
regiernentărilor în doineniu. 

9. Verifica actele de autoritate privind ap ărarea împ.otriva incendiil:or emise de 
admînistratorul operatorului economiciconduc ătoru1 instituţiilor subordinate 
Consiliului tocai Tecuci: 

a) disp.oziţi.e priw.ind stabiiirea modji1ui de orgaraizare . şi a respon.sabilităţîlor 
p.riwin.d afărarea îrn.p.otriv.a incendi1or; 

b) instrucţiunî de ap.ărare împotriva ieadiilor şi atribu ţiî aie salari:aţilor ia 
Iocurile de rn:uncă ; 

c) .dispoziţi.e privind regl.ementare.a 1ucrui:ui cu foc ..deschîs şi a furnatului; 
d) .ispoziţîe prî.vind otganizar.ea înstruiriî persoaaii::iuî; 
e) dispoziţi.e de consfituire a serv:iciuiuî .prîwat pefltru situa ţiî de urgenţă  orii 

.contractkonven ţîe CU .un .alt servici.0 privat penl.0 :sîtua ţiî de uigenţă; 

f) d:jziţie  cle sistare a i.uci ăriior de construcij/opri.re  a funcţionărîi ori 
ufiii.zării .construcţiiioiarnenajăritor în caian.uiăriî avizuiui./autorîza ţieî 
de securîtae ia iracen:dî.u; 

g) reguii şi măsuri d:e apărare împotrîa incendîio ,r 1a utilîzarea, in, anipuiare:a. 
transp.ortui şi depozîtarea suhslan ţdor peuiaase specîfrce produselo.r 
saie:; 

h) coirveitţîi/oontracte cuprînzând r ăspuarderîte ce ievin părţilor pe linia 
apăirîi îrnpotriva incendiîlor îri cazui transmîterîi temperare a drp1iuloi 
de .foIosii 	astipra buairi1or imoî/irepri ă ; 



i) dispozi ţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu 
atribu ţ ii îri domeniul apărărîi îrnpotriva incendiilor, conforrn legii; 

j) măsuri special.e de apărare înipotriva înceridiilor pentru perioadele 
canicuiare sau secetoase. 

10. Documentel.e şi evidenţelc specifice apărării îrn:potriva in cendiilor ale operatorilor 
econorniciiinstituţiilor suboiidinate Consiliului 1oca euc.i trebuie să  cuprindă  
eei pu.ţin: 

a) planul •de analiză  şi acoperi:ie a risc.uriIor a1 unit ăţi.i aclrnin.strativ- 
teritoriale, în partea ce revine op.eratorului econo.rnc/institu ţiei; 

h) fi şa .o.bi.ectivul.uî,; 
) rap.ortui anual de evaîuare ,a .niveirrlui de ap ărare îrnpotriva incendiilor; 

d) docunr.entaţia tehnică  specifică, eonform iegii: scenarii de securît.ate la 
incendîu, id.cntifcca şi anaîiza riscurilor de incendiu etc.; 

e) avizete/autorizaţiile de secu:ritate la ineendiu, înso ţite de docurnentele 
vizatc spre neschirnbare care au stat I.a baza emîterii lor; 

f) .certificate EC, certificate de confor:mitate, agremente tehnice pentru 
rnijioacele tehniee de apărare împotrî.va incendiiior şî cchiparnentelc 
specifice de protecţie utili.zate; 

g) registrele înstalâţiilor de detectare!sernna1îzareistîgere a incendîi1or, Copîi 
după  atestateic iirrneior .care au .efectuat/..ectueaz ă  proiecta.rea, montarea, 
veriiicarea, între ţinerea, repararea acestora sau caie efectueaz ă  servicii în 
d.orneniu; 

h) regîstr.ui pentrii evidenţa peffriisélorde,.Iucrucu foc:ui; 
i) ciate ale personaluiui din eadrul servîciuiuiprivat pentru situa ţîi de 

urg.enţă, conforrn criterîiior de perforrnai 
) lista operatorii:or econornicînstitu ţiîlor cu care a închei:at contracte de 

închiriere/convcnţii, cu specîficarea .d.om..,eni1ui de activitate al acestora şî 
a numărului şi terrnenului de valabîiitate ale eontractului; 

k) pianuri1.e de protec ţie îrnpotriva incendiiI.or; 
I) :evi.denţa exerciţi.ilor de evacuare :a peritlui propriu/uti.lizatoriIor 

con..rucc• 
in,) evîdenţaexereiţiitorde intervenţ ie; 
n) rapoa.rteie de înterven ţie ale sericiuhri .prîvat pentru .situa ţii de urgenţă; 
:o) fi:şeie de instruire, confoim regemenfărilor speiîîce; 
p) iista cu substan ţeie pericuioase, Sate potiiivît 1.egii; 
q) grafice de îrrtr.e ţinere şi verifieare, conform instruc ţîuniior 

produeătorului/furnîzorutui, pentrti di:ferite oategorîi de utiiaje, instaia ţii ş i 
.sî:sterne care pot genera î,ncendiî  sau care se utiiîzca,ză  în caz .de incendiu; 

r) rapcarteie întocniite îa urrna .controaîcîor preentive proprii sau ale 
autori ăţii de stat coinpetente; 

s) prograrne/pianuri cuprinziând măsuri şi aeţîunî proprii sari rezultate în 
urrna constatării•or autoităţiior de eontroî pentru respectarea 
:regîemeatări.k>r în doneriiu. 

11-Documentele ş i evidenţei:e .secifice iîindrarca împotriva i.ncendii,lo se 
actaalîzează  de către cci .eare .ie-au i iiimmit î 	i3acă  
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a) s-au produs rnodific ări ale actelor norrnative ş i ale reglernentărilor tehnice 
care au stat 1a baza erniterii acestora; 

b) s-au produs rnodific ări ale personalului cu atribu ţ ii stabilite conform 
acestora; 

c s-au produs modificări referitoare la construc ţii, instalaţii sau la specificul 
activităţii. 

12. P1ariurile de protecţie îrnpotriva incendiiior sunt: 
a planu1 de evacuare a persoanelor; 
b) planul de depozitare ş i de evacuare a materialelor c1asificate conforrn legii 

ca fiind pericu1oase; 
c) planui de interven ţie. 

13. Pianifica,orgariizeaza si conduce exerci ţiile privirid rnodui de intervenţie si 
verifică  stadiul şi capacitatea de ac ţiune a personal.ului de 1a iocul de muncă. 

14. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează .modul în care se execută : 
a) alarmarea; 
b) evacuarea; 
c) stingerea incendiului. 

15. Controlul efectuat se finalizeaz ă  prin docurnente scrise, în care se consemneaz ă : 
a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control; 
b) .constatări1.e rezultate din teren; 
c) propuner.i de măsuri şi acţiuni de îniătu.rare a deficien ţelor şi de 

îmbunătăţire a actîvit ăţii. 
16. Constatările, măsuri1:e şî deciziiie adoptate în urma controalelor se aduc la 

cunoştinţă,prin docurnente scrise, tuturor persoaneior inip1icate 
17. După  finalizarea activităţii de controi, personaiul care incadreaza echipa de 

prevenîre, instiintare, avertizare si alarrnare ,prezint ă  şefuiui de birou carnetele cu 
constatăr.ile rezultate sau notele de control. 

18. Activitatea de apărare îrnpotriva incendiilor se analizeaz ă, conforrn legii, 
semestriai sau ari.ual, precum şi cu prilejui firializării oontroalelor şi după  
producer.ea unor incendii. 

19. Analiza se .des.f şoară  pe bază  de raport sau informare întocniitîntocmit ă  de 
cadrui tehnic cu .atribu ţii în dorneniui apărării împ.otriv.a inceitii1or. 

20. Raportui .de  an.aiiză  conţine următoareie: 
a) inip.iem.entareanoi1or prevederi iegal.e; 
b) stadiu.i îndepiinirîî măsuriior stab:ii.îte; 
c).deifîcienţeie care se manifestă  în domeniui apărării împotriva incendiilor; 
d) conciuziii din activitatea .de instruire şi pregătîre a persona1uiuî; 
e) r.eiaţiile cu teîi privind ap ărarea împotriv.a incendiiior; 
f) asîgurarea dotări.i, calitatea : şi funcţionarea mijioace.ior tehnice de ap ărar.e 

împotriva inceridii1or: 
g) .eiîcienţa .aotităţ i.1,or  desf şurate .d:e structurî1:e cu atrî;bu ţi.i în domeriiul 

apătărîî împotriva incen.diiior; 	 , 
h) pr.opuneri de rnăsuri pentru înibunătă irea actiivităţii. 

21. Aspecteie discutaiic pe tinpu1 analizei se ccnsemneaz ă  înlr-un proces-verbal, iar 
decîziiie care se ia se aprob ă  plintr-o hotărre care :se aduce la cuno ştinţă  
per--,ovnclor intereste. 



22. La analiză  partic•ipă  în mod obligatoriu, dup ă  caz, pre şedintele consiliului 
j udeţean, primar.0 l, admin istratorul operatoru Iui economic, conduc ătoru 1 institu ţ iei 
pubiice, precum ş i şefii structurilor cu atribu ţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt fâcute men ţiuni în raport ş i 
proprîetarii construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai 
mulţi operatori economicî. 

ART.55. SERV]CIUL MONITORIZARE SERVICJI PUBLCE. 
1.ATRIBUŢflSPEcIFICE.SERVIcIULUI PUBL1C DE ALIMENTARE .CUAPĂ  Şl 
DE CANALIZARE. 
1.1. asigur.ă  urmărirea caiităţii serviciilor publice pentru alimentare cu ap ă  ş i canalizare în 
municipiul Tecuci, precurn şi asigurarea îndeplinirii obliga ţiiior contractuale de către 
operatorul SC APA Ş I CANAL SA GALAŢI. 
1.2. verifică  periodic .nivelele d.e servicii acceptate (indicatori de performan ţă) 
1.3.întocmeşte proiecteie de hotărâre privind regulamentele serviciilor publice pentru 
alimentare cu ap ă  şi canalizarc şi rnodificarea tarifelor. 
1.4. sesizează  conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile apărute în furnizarea 
serviciilor de alim.entare cu apă  şi de canalizare către populaţie şi propune măsuri pentru 
remedierea acestora. 
1.5. rnediază  evcntualeie confiicte ap ărute între operator şi utilizatori (asociaţiile de 
proprietari, cetăţeni, persoane juridice). 
1.6. verifică  împreu.nă  cu agenţiile de reglementare aspectele tehnico-economici cupriflse 
în propunerile de tarife aIe .servicîilor publice prestate de c ătrc operator. 
1.7. rezovă  sesizările şi reciarnaţiiieprivind deficienţele în asigurareaserviciilor publice 
de alimentare cu apă  şi de canalizare. 
1.8. elaborează  regulamentui de constatare şi sancţionare a contraven ţiiior privind 
serviciile publicc de aiirnentare cu ap ă  ş i de canalizare şi îi supune spre aprobare 
Consiliului Local Tecuci. 
1.9. întocmeşte lunar un rapo.rt privind calitatea serviciilor publi.ce de .alîm•entare cu ap ă  şi 
de canalizare prestate de .către operator. 
1.10. urmăreşte r.espectar.ea de c ătre operator a planului de investi ţiî prevăzut în 
contractul de delcgare a seviciîicr de alirnentare cu ap ă  şi de canalîzare. 
1.11. stabileşte întâlni.r.i peiiodice (Iunare/trimestriale) cu operatorui privind calitatea 
serviciilor prestate şî inforrnează  viceprimarul cu privire la aceste întâiniri. 
1.12. altc atribuţii stabiiite jn dispozi ţia Prirnarului. 
1.13.. personaiul răspund.e dc cunoaşterea şi aplicarea legisiaţiei din..omeniu. 

2. .A TRIBUŢII SPEiFIE SER VIIULUIPUBLIC DE SALUBRIZARE. 
2.1. elaborează  şi propune spre gprobare strategii în domeniul igîenîz ărîi, .saiub.rizării şi a 
depozitării deşeuriior. 
2.2. propune rnăsuii de hn .bunătăţire .a activităţii de igienizare, salubiitate şî depozitare :a 
deşeuri lor. 
2.3. elaborează  şi îiaintează  spre avizare norrnele tehnice specifioe activit ăţii de 
igi.enizare, saiubrizare şi depozăare a deşeurilor. 
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2.4. întocme şte, în colaborare cu operatorii, programul de rnăsuri ş i acţ iuni pentru 
dezăpezirea ş i combaterea poleiului în municipiuiui Tecuci. 
2.5. întocrneşte planul de gestionare aI deşeurilor din rnunicipiului Tecuci. 
2.6. întocme şte ş i actualizează  baza de date privind gestionarea deşeurilor solide în 
municîpiui Tecuci. 
2.7. verifică  periodic nivcleie de servicii acceptate (indicatori de performanţă) 
2.8. întocme şte proiecteie de hotărâre privind reguiamentul serviciului public de 
salubrizare şi rnodificarea tarifelor. 
2.9. sesizeaz ă  conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţ ile apărute îri furnizarea 
serviciîior de alimentare cu apă  şi de canalizare către populaţie şi propune măsuri pentru 
remedierea acestora. 
2.10.mediază  eventualeie conflicte ap ărute între operator ş i utilizatori (asociaţiile de 
proprietari, cetăţeni, persoane juridice). 
2.11. verific ă  împreună  cu agenţiile de reglementare aspectele teh•nîco-econornici 
cuprinse în propuneriie de tarife ale serviciilor publice prestate de către operatori. 
2.12. rezovă  sesîzările şi reclarnaţiile privind deficien ţele în asigurarea serviciilor publice 
de salubrizare. 
2.13. elaborează  regulamentul de constatare ş i sancţionare a contravenţiilor privind 
sericii1e publice de salubrizaie şi îl supune spre aprobar Consiliuiui Local Tecuci: 
2.14. întocme şte lunar un raport privind calitatea serviciilor publice de salubritate, 
prestate de către operatori. 
2.15. urmăreşte caiitatea :serviciiior de salubrizare prestate de către operatori ş i 
informează  conducerea •cu pririre ia disfuncţionalităţi[e ivite. 
2.16. fundamenteaz ă  investiţiiie necesare serviciului public de salubrizare. 
2.17. stabileşte întâiriiri periodice (lunare/trimestriale) Cu operatorui privind calitatea 
serviciilor prestate şi iniormează  viceprimarul cu privire Ia aceste întâlniri. 
2.18. propune spre aprobarea consiliului local sisteme de management ale serviciului de 
saiubritate şi gestionare a deşeurilor. 
2.19. alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului. 
2.20. personalul răspunde de cunoaşterea şi aplicarea Iegislaţîei din domeniu. 
3.ATRIBUŢII SPECFCE SER VICIUL UI DE ILUMIATiPUBLIC. 
3.1. urrnărirea contractului de concesionare aI serviciului de iiuminat pubiic. 
3.2. întocrnirea unui raport iun•ar privind serviciul prestat de către operator. 
3.3. stabiiirea graficuiui de iucrări de investiţii, reparaţii şi întreţinere conform 
contractului de concesionare al serviciului. 
3.4. participarea ia recepţiiie parţiaie/iinale ale obiectiveior de investiţii.. 
3.5. rnedierea eventuaieior eonfiicte între furnizorul de energie eiectrică  şi operator. 
3.6. stabilirea de întâiniri periodice c.0 furnizorul şi operaioruI şi inforrnarea 
viceprimarului desjre aceste întâiuiri. 
3.7. propune spre aprobara consiiiuiui local sisterne de managem:ent aie serviciului de 
iluminat public iocai. 
3.8. personaiul ră pundc de cuoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeni,. 
3.9. participă  la vcrificărîie efectuate asupra sistemuluî de ilurninat. 
3.10. participă  la avizarea din punt de vedere tehnic a racorduriior în sistemuil de iiurnirat 
public (ilurninat arhitecturai, pubiicitate pe stâlpi, etc) 
3.11. alte atribuţii stabihte priu dispozi ţia Prirnaruiii 
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4. A TRIB UŢH SPECIFICE SERJiCIULUI DE ADMINISTRARE A SPA ŢIILOR 
VERZI. 
4.1 îritocmirea planului anual de amenajare a spa ţ iilor verzi de pe domeniul public. 
4.2.elaborează  reguiamente cu privire la conservarea ş i dezvlotarea zonelor verzi ale 
municipiuiui Tecuci, urmăreşte aplicarea acestora ş i ia măsuriie necesare, în cazul în care 
constată  distrugerea sau afectarea zonelor verzi, conform prevederilor legale. 
4.3. avizarea situaţiiior lunare de Iuorări efectuate de către Compania de Utilit ăţi Pubiice 
Tecuci SRL. 
4.4. elaborarea strate,giilor de anTenajare şi întreţinere a spaţiilo.r verzi din municipiul 
Tecuci. 
4.5. întocmirea lunară  a unu,i raport p.rivind prestarea serviciului de c ătre operator. 
4.6. rezolvarea petiţiiior ş i reciamaţiiior cu privire la serviciul zone verzi. 
4.7. alte atribuţii stabiiite prîn dispoziţia Primaruiui. 
4.8. personalul răspunde de cunoaşter.ea şi aplicarea legislaţiei din domeniu. 

5..ATRIBU ŢH SPECIFICE SER VIIULUIPUBLIC DE ECAkISAJ 
5.1. elaborarea şi actualizarea regulamentuiui servi.ciului public de ecarisaj. 
5.2. urmărira contractuiui de concesiohare al serviciului pubiic de ecarisaj. 
5.3. verifîcarea 1.unară  a activităţii prestate de către operator. 
5.4. avizarea situaţiiior financiare întocrnite de către operator şi transmise spre achitare 
Serviciului Buget Contabiiitate. 
5.5. întocrnirea .unui raport iurar ,c.0 privire Ia calitatea servîciuiui prestat de către 
operator. 	 .. 

5.6. soluţionează  petiţiile/reclam.aţiile din partea fundaţîilori cetăţenilor cu privire ia 
calitatea serviciuiuî pubiic de ecaiisaj. 
5.7. propune spre aprobarea consiiiul•iii locai sisteme de management aIe serviciului de 
ecarisaj. 
5.8. alte atribuţii stabilite pr.in d.ispoziţia Primaruiui. 
5.9. person.aiui răspund.e de ounoaşterea şi .apiicarea .legislaţiei din domeni,u. 

ART..56.. SERVIC[J JU1JIDIC CNTENCIOS, CAI.JITATE ARIIIVĂ  
1.. ATRIBUŢII COliPARTJNT ,ţIj.)JC. 
1.1. Asigură  reprezentarea Primariiiuî, a UiT Municîpiul Tecuci, Comisia Locală  :de 
fond funeiar îri in.stanţă, în baza împilternicirîi acordate cie aoesta; 
1. 2. Răspunde de întocmîrea :j inerea .la .zi .a reistruiiii unîc .ai oauzelor; 
1.3.Asîgură  înregistrarea tuturor &cuinenteior r.epartizate compartîmentului; 
1.4. Col:abor,ează  cu servieiîie şî birouriie dîn .aparatui de speeiaiitaieai Primaruiui în 
vederea culegerîi dateior şi irmaţiilor necesare pregătirii apărării intereseior instîti.ţiei 
reprezentate; 
1.5.. iritccrneşte ş!i răspunde de prom.ovarea în term:en a acţiuniior în instantă, ş!i de 

exercitarea căîlor de atac prevăzute de 1ege; 
1.6. Răsp.unde de evidenţa dosarelor cauzeior în care paiite este Pr1maru!1, UAT 
vIunicipiui Tecuci, Comisîa Jjocai ă  de fond funciar •şî de compIetarea aceslora -Cu toate 

documenteie care prîvesc ûbieciFLl aeestora, îri coiaiorare icu persa}ui d!iri cadrui 
insttutieî; 
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1.7. Informează , trirnestrial ş i ori de câte ori este nevoie, Primarul ş i Consiliul 1oca, cu 
privire la situaţia cauzeior aflate .pe rolu1 instan ţelor de judecată, conform modelului 
anexă  la prezentul reguiam.ent; 
1. 8. Ţ ine eviden• ţa împuterniei.rilor de reprezentare în .instan ţă  a Primarului; 
1. 9. Colaborează  cu corn.partiiriental :de executare silit ă  î.n vederea punerii în ex.ecutare a 
hotărârilor judec ătoreşti.de:f..initive şi irevocabile, prin care s-a dispus .recupe1area .unor 
debite în favoarea bugelului iocal; 
1.10. Comunică  hotărârilie judecătoreşti rămase deiniti.ve Ş:I irevocabile serv,iciiior ş.i 

compartimentelor interesate în punerea în executarea ac.estora ş i urmăreşte realizarea 
acestui obiectiv; 
1. 11. Verică  1:egali.tatea şi avizează  contractele .de ori.ce natur ă  încheiate de Primar şi 
UAT Tecuci; ţlne evidenţa avizelor acordate; 
1.12. Acordă  asistenţă  juridică  serviciilor ,birouriior şi cornpartimentelor din cadrui 

aparatului de specialitate al Primarukiî, :1,a  solicitarea acestora. 
1.13. Informează,în timp util,Primarul,vicepri.marul, şi funcţionarii pubiici din cadrul 

aparatului de specialitate ai Primarului cu prîv.ire la actele normative nou ap ărute ş i .care 
privesc activitatea .administraţiei publice locale; 
1.14. Ţine evidenţa persoanelor condamnate şi cărora li s-a suspendat exercitarea 

dreptului de a alege şî a fi aies; 
1. 15. Completează  registrui ..de .evidenţă  a deigăriior consiiierilorjuridici. 
1.16.. elaborează  procedura scrisă, de .lucru în cadrul compartimentului. 
1.17. întocmeşte condica de prezen ţă  a c.orisilieriiorjurîdici la instaiţe. 
1.18.. ţine eviden.ţa dosareior 1îiîzate .i arhiarea ceior mai vechî de 4 ani. 

1.19. reprezintă  instituţiaîndosarelede inschnţă. . 
1.20 Acordă  consuItanţă  prîvind 	li;1e specîaie aie propriet ăţii; tine .ev;idertta 
documentel.or privind Legea IO211gea 1:I199.0, iegea nr.l6520l3. 
1.21. Elaborează  proiecte .de hotărâre a consiiiuiuî iocal din sfera de cornpeten ţă  
1.22. alte atribuţii stabiliteprin dîspoziţia Priniar.u1ui. 

2. ATRIBUŢII 	.VĂ  
2.1 întocrnete nornenci;ato.rul arkiistic, .conform prevederilor iegaie; 
22. eliberează  adeverinţe .care atest situai.i ce rezuit ă  din dooumenteie existente în 
airhivă, precurn şi copi1i după  documente; 
23 ţîne evidenţa dispoziţii1oremise de Prîmar.; 
2.4. ţkie .evidenţa hotărâriioradoptate decătie Consiliui Local; 
2.5 înt.ocmeşte inventare scparate în r.aportcu :termenele de .p ăstrare a d[ocurn.entelor 

2.6 urmăreşte păstrarea în bune cond ţii .a doc.uneateior difl încăperi1e destinate ;aihîei;; 
2.7 respeota strîct norm.e&e tde proteq ţie a .munclii însuşite .prin instruetajul privind 
protecţia muncii; 
2.& aite atrîbuţii stabiiîte prîri dispoa,prîmaruiui. 
3. BIROU AGRICOL 
3,. i. Îscrie dateie în r itiui .agrîoo,1 în trmaîn care .aoesta este organizat , comp:leteaz ă, 

ţfîae la zi şi centraiizea.ză  cIatele din gistru gricoi; 
3.2 Înscrile daiieie în re;gistrui agri.coI eu :priÎre Ia ,gospo.d ăriiie populaţiei :şli :Ia 

socie ăţ iie/asociaţî1e igrîocFe preciun şî la iorice persoane flzice şi/sau etitărîjiiiri:dfîce 

care au teren în j 	iie1:atrlîsliaţă  şi/saiu anima[l:e; 



3.3 Transcrie ş i completează  noiie registre agricole, atât pe suport hârtie, cât ş i electronic 
în conforrnitate cu prevederile Iegaie în vigoare; 

3. 4 Toate datele din registrul agricol , atât pe suport hârtie, cât ş i în forrnat electronic, au 
caracter de interes pubiic şi trebuie să  fie corecte din punct de vedere al propriet ăţ ii 
termenilor utilizaţi, sub aspect grarn.atical, ortografic, ortoepic, potrivit prevederiior Legii 

500/2004, privind folosirea iimbii romne îri Iocuri, rela ţii ş i instituţii publice; 
3.5 Înscrie datele în r.egistrui agricol pe baza declara ţiei date pe propria răsp.undere d.e 

capul gospădăriei sau, în lipsa acestu:ia, de un alt rnembru major ai gospod ăriei care 
dispune de capacitate deplin ă  de exerci ţiu; 

3.6 Întocmeşte şi eliberează  adeverinţe şi certificate pe baza datelor cuprinse în registru1 

agricol; 

3.7 Întocmeşte şi eliberează  d•ocumente &veditoare referitoare la de ţinerea parcelelor 
agricole ,a animalelor şi utilajelor; 

3.8 Raportează  date din registrui agricol ş i întocme şte situaţii statistice; 
3.9 Eliberează!vizează  atestate de prod.ucător şi elîberează  carnete de comercializare , în 

vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor 
agricole proprii şi de exercitare a .co.rner ţuiui cu aceste produse; 

3. 10 Întocmeşte ş i ei.iberea.ză  adeverinţe privind caiitatea de produc ător agrîcol, în cazu1 
celor care nu desf şoară  activitate economică  pentru .care se elibereaz ă  atestate de 

producător şi carnete de comerciaiizar.e; 

3.11 Verifică  în teren cereriie persoanelor fizice pentru eliberarea atestateior de 
producător şi carnete de cornrecializare; 
3.12 Întocmeşte şi eliberează  adeverinţe privind starea material ă  pentru situaţii de 
asistenţă!protecţie socială, pentru ob ţinerea unor beneficii!servi.ciî sociale; 

3.13 Elibereaza documente doveditoare privind categoria d.e folosin ţă  a suprafe ţel.or de 
teren şi de evidenţă  a efectiveior de anirnale, în vederea solicit ării de plăţi în cadrui 
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru ferrnieri ,precum .şi alte forme de sprij.in finan. ţate 
din fonduri europene şi din bugetul riaţicnal; 

3.14 Întocmeşte şi elîberează  certificatui de nomenclatur ă  stradaiă  şi adresa, ca d.ov;adă  a 
adresei de domiciliu la cerere , pe :baza vericariior efectuate în teren de c ătre SADPP; 
3.15 Întocmeşte şi eliberează  ia cerere şi din oficiu sesizăiiie pentru deschiderea 
proced.urii succesoraie p.en.tru persoaneie decedate care au aut ultimui domiciliu p.e r.aza 

administrativ - teritorială  a Municîpîiaî T:ecuci; 

3.16 Comunică  din oficiu .către Camera Notarilor Publîci Tecuci pân ă  pe data de 10 aIe 
fiecărei luni sesîzările pentru .deschîderea procedurii succesorale pentru persoaneie 
decedate în luna anterioară  care au avut ultimui dorniciliu pe raza admiiîstrativ - 
teritorială  a Munîcîpiului Tecuci; 
3.18 Gestioneazè registrul d evdenţă  .a sesizărîloî pentru deschicierea procedurii 
succesorale; 
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3. 1 9 Înregistreaz ă  contractele de arendare, coniodat, concesiune, asociere pentru 
terenurile agricole atât pe suport hartie cât ş i electronic; 
3 .2OParticipă  la efectuarea recens ărnântului populaţ iei ş i an irnalelor; 
3.21Operează  periodic în registrul agricol situa ţiile privind evcluţia populaţiei la nivelul 
municipiului (naşteri, d.ecese)potrivit documenteior primîte de la SPCLEP Tecuci; 
122 Operează  periodic situaţiile potrivit proceselor verbaie de recep ţie la terminarea 
iucrăriio.r( constru.cţiî, demol.ări etc.); 
3.23 Operează  periodic situaţiile privind contractele de închiriere, concesiune, precum ş i 
actele adi.ţionale la acestea pentru imobileic proprietatea UAT mun. Tecuci; 
3.24 Verifică  şi întocrneşte documentaţîa necesară  vânzării terenurilor a,gricole din 
extravilan în coriforrnitate cu prevederile Legii nr. 1 7/20:04; 
3 .25 Verifică  documentaţia privind întocmirea, modifi.care , rectificare etc. , dup ă  caz a 
titlurilor de proprietate conform prevederiior legale în. vigoare şi o comunică  Instituţiei 
Prcfectului jud. Galaţi; 
3.26 Verifică  documentaţia privind întocmirea ordinului de prefect 	conforrn 
prevederilor•  legale în vigoare şi o comunică  Instituţiei Prefectului jud. Gala ţ i; 
3.27 Particip ă  la lucrările comisiei locale de aplicare a leg.ilor propri.et ăţii; 
3.28 Urrnăreşte .şî asigură  rezolvarea în terrnen cu .respectarea prevederilor legale în 
vigoare a cereriior, sesiz ărilor, propunerilor, reciamaţiilor cetăţenilor primite; 
3.29 Respectă  normele securităţii şi sănătăţii rnuncii. 
ATRIBUŢII PRIVIND AUDIENŢELE PRMA1ULUL 

4.1. Asigură  înscrierea în registrul de evidenţă  a c.etăţeniior a problemelor ridicate în 
audienţel.e acordate de Viceprimar şi repartizează  problemeie ridicate de cet ăţeni pe 
servicii şi birouri; 
4.2. Redactează  răspunsurile ia problemele ridicate de cet ăţeni pe baza referatelor primite 
de la funcţionariî publici căror.a li s-a repartizat rezolvarea problcmei respective şi asigură  
transmiterea răspunsului în timp util; 
4.3. Asigură  primirea ,înregistrarea şi trarismiterea spre reoiv:are Ia serviciilc, birourile ş i 
compartiment.eie de resort aie Prirn ăriei a cereriioi, r.eciarn.a ţiiior şi propunerilor adresate 
de cetăţeni, îri cadrui audienţelor ţinutc de către Primar, Vi.ceprimar, Secretar, Director 
General Economic. 
4.4. întocrnete anual, raportui privind problerneie ridicate .de •c ătre cetăţeni în cadrul 
audienţel.or. 

ART.57. DIRECŢIA DE SERVICII PUBLIC. 
i. Posturile din cruI acestei direc ţii sunt contractuaie, atribu ţiile de serviciu si 
obligaţiile personaiului fiind guveniate de Legea nr5.31203 republicat ă  cu rnodificări1e 
i cornpietărilc ulterioare. 

2.. Direcţia Servi.cii Publice are următoarele atribu ţii priricipale: 
(2.1) întrcţinerea si repararea instalaţiilor de semaforizrre; 
(2.3) întreţinerea indicatoarelor rutierc; 
(2.4) întreţiiîerea si rnontarea de limitatoare ruliere dc 
2.5) exccuţ ia de riarcaje rutiere ş i pieierale; 
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(2.6) confecţ ionarea de indicatoare rutiere; 
(2.7) între ţinerea , repararea ş i montarea de mobilier urban; 
(2.8) întreţinerea, repararea ş i montarea de obîecte de joac ă  în spaţii special arnenajate; 
(2.9) întreţinerea, repararea ş i vopsirea balustradelor Ia poduri; 
(2.10) vop•sirea bordurilor şi întreţinerea acestora; 
(2.11) întocmeşte propunerea privind programul de investi ţii pentru strazi componenta-
rnarcaje,mobiler strada]; 
(2.12 propune elaborarea şi avizează  studii privind •sîstematizarea circula ţiei rutiere; 
2.13) eIaborează  şi propune adoptarea de acte normat•ive privind sistematizarea 

circulaţiei rtitiere; 
(3)Attiiprivind infrastructura tehnico-ediiitară. 
(3.1 )eiaborează  şi reactualizează  Programul anual de execu ţie pentru lucrările tehnico-
ediiitare şi stradale ce se efectueaz ă  pe teritoriui municîpi.uiui îecuci. 
(3.2)Intocme5te şi actualizează  Planul investiţional al luorăriior de infrastructur ă  pe o 
perioadă  de 3 ani; 
(3.3)Face demersuriie necesare în vederea ob ţinerîi acordului autorităţilor privind 
execuţia Iucrăriior de infrastructur ă  (tehnico-ediiitare şi stradale) cu caracter deosebit în 
perioada sezonului rece (l 5 noiembrie - 1 5 martie) şi a condiţiilor de execuţie a acestora; 

3.4)Centraiizează  Iucrările tehnico-edilitare şi stradale ce se execută  pe teritoriul 
municip:iuiui Tecuci prin solicitarea periodic ă  a d•ateior şi inforrnaţiilor cu caracter public 
despre iucrăriie aflate în execu ţie la admiîiistratorii de re ţeie şi de Ia celelalte 
compartimente din cadrul aparatului de speci.alitate al Prîmaruilui; 
(3.5)Veriflcă  .şi urmăreşte stadiu fizic ai lucrăriior de infrastructură  autorizate pe 

- teritoriui munîcipiuiui Tecuci, respectarea termeneior de execu ţie aacestora, a condi ţiilor 
impuse prîn autorizaţia de construire şi!sau inteven ţie în dorneniul p.ublic, a termenelelor 
din programui anual, a condiţiilor înscrise în avuzele şi expertizeie de specialitate ş i a 
prevederiior avizelor e1ibeite de autorit ăţile administraţiei publice locale şi măsurile 

stabilite de Iege; 
(3.6)Participă  ia recepţiile Iucrărilor realizate în infrastructura tehnico-edilitar ă  şi stradală  
a inunicijiuiui.. 
3.7)Partici ă  ia com.andamentele instituite pentruexua iucr ărilor de infrastructur ă ; 

(3.8)Veriflcă, anaiizează  şi răspunde la sesizăiiie prirnite:; 
(3.9)întocmeşte rapo.rtui lunar al lucr ăriior de .interverifţie în infrastructura stradal ă , 

.efectuate de ciătre UAT Municipiul Tecuci; 
(3..1(».. să  supravegheze ca m ăsurile impuse de iegisiaţia în vgoare privind func ţi.onarea, 
exploatarea, precum şi Întreţinerea ş i reparaţjile instalaţii.1orieohipamentelor din d.om.eniui 

iSCIR să  fîe efectuate Î.n conforrnitate cu cerin ţeie presoripţiiior tehnice aplicabile. 
(3..i1).identifioarea tuturor instaia ţiilor/ecbipamentelor di;n d.omeniui ISCIR aie 
deţină oruiu.iiutiiizatoruiui; 
(3.12) efectuarea demersurilor necesare îri vederea autoriz ăiii funcţîonării 
instalaţiîioriechipamenteior pentru care autorizarea func ţionării se face de c ătre ISCIR, 
potrivit presciip ţiilor tehnice aplicabîle; 
(3.13) înregistrarea tu.turor echipamentelor/instata ţiiior deţinătorului!utilizatorului, 
supuse autoiizării lSCIR, la inspecţia teiitcri;ală  de care apaiiţiiî; 

(3.14) eftuarea dernersuriior necesare în vedcreaobjîneiîi aviztiiui obligatoriu de 
insta]are, penru eclîamcnte1e/insta1a ţ iile pentru care prescripţiilc tehnice solicită  acesl 
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iucru; 
3. 15) verificarea existen ţei documentel or înso ţ itoare ale instalaţ i i Ior/ech iparnentelor d in 

domeniul JSCJR, conforrn actelor norrnative aplicabile; 
3.16.) întocrnirea ş i actualizarea eviden ţei centralizate pentru toate 

ins.taiaţîileiechipamenteie din dorneniul ISCIR; 
3.17) instruirea şi examinarea anuai ă  a p.ersonaIului de deservire, atât cei autorizat .d.e 

•către 1SCIR, cât şi ce1 înstruit intern, î.n conformitate cu instruc ţîunil-e de ep1oa.tare a 
i.nstaIaţiiloriechipamentelor ISCIR, puse la dispozi, ţie de .către producători, ş i cu 
instrucţiuniie thno1ogice aie iiniei tehnoiogice îri.care este îricadrată/încadrat 
instalaţiaiechiparnentul, puse ia dispozi ţi.e de către proîectantu1 liniei tehnolo.gice; 

(3.18) afişarea ia 1.oc v.iibil a instruc ţiuni.lor de .exploatare a 
instaiaţiiJoriedamenteior ISCIR, precum şi a ceior aie iiniei tehnologice în care este 
încadrată/încadrat instalaţiaiechipamentul; 

(3.19) oprirea din func ţiune.a instalaţiilor/echiparnenteior Iaexpirarea scaden ţei de 
funcţionare acordate c.0 ocazia u•itimei verificări tehnice oficiale; 
(3.20) inforrnarea în scris a conducerii de ţinătorului/utilizatoruIui despre planul de 

verificărî tehnice aferent anului urm ător, în vederea planific ărîi condiţiilor de pregătire a 
instalaţiilor/echiparnenteior 

(3.21) urrnărirea realiză,ri:i  îfi terrnen a dispozi ţiilor dat prin procese-verbale de 
verificare tehnică ; 

(3..22) exarninarea şi vizarea registrelor de eviâen ţă  a furicţi.onăr.ii 
i.nstalaţiiioriechipamen.tel.or, în .terrnenele ş.i ou respectare-a modalit ăţîlor stabi1.ite în 
prescrip ţîile tehniee apiieabiie; 

(3..23) pregăt:irea irstal.aţîiiorlechipainentelor Fentruifieăii teh nice oficiaie -şi 
participarea activă  ia efe.ctu-area acestora; 

(3.24) verificareacainstala ţiîie/echiparnentele 4in dom.eninl IC1R s ă  fi•e des.ervi.te de 
personai autorizat, conform .cerin ţelor prevăzute în prescripţii1e teh.nice aplicabiiie; 

(3.25) anunţarea de îndată  •a inspecţiei teritoriale de care apar ţine despre producerea 
unor avarii sau accidente Ia echipamentele/instala ţiiie pe car.e 1e au în evidenţă; 

.(3..26) partîciparea la ceroetarea avarii l•or sau :aoeidenteIor prod.use ia 
echîprnenteieiînstataţii1e IISCIRpe care le are în evîdei ţă, în vederea furriizării tuturor 
înforrnaţiilor or anclor dc cercetare a evenimeritd.or.; 

(3.27) informarea în scrîs .a i.nspec ţieî terîtorîaie unde este înrgistrat ăiînregistrat 
înstaiaiaJechipamentul, în termencie 15 2i1e, depre da-teie de îdentîficare ale no.vii-ui 
âeţinător âe echîp:ainenteiînstalaţii, în cazul urui -tranfer de proprittate sau de foiosin ţă  
asupra acestor binnri; 

(3.28) anuriţar.ea inpecieî teritoriale uncle este înrgistr.t ăiînregistrat 
insta]aţiaieohipainentui, în vederea scoateriî fin evî en ţă  în cei nruit 15 zile de ia data 
casrii, precum. şi prezeritarea docurnentelor .de cas•are; 

(3.29) întoc m-imea unuî proc-es-verla1 de prîre d•in func ţiuie pentru instalaţiile care 
intră  în coriseivare şi transniiterea acestuia ia ISCIR în termen dc 1 5 ziie; 

(330) anunţarea în -soris a eonducerii 	 despre rieces-i-tatea 
.oprîrii unor imstalaţii sau echipamente I.SCIR din cauza defe un:ilor apărute o•ri ca 
urmare a necesită iii efe(,Iuării unor luc.rări de întreiriere,, v-iiiicare, reviziî, ÎrAocu, îrî âe 
piese .sau repaî ţii capitale; 

(3.31) aiuri ţarea nsoris a inspecţiei teritoriae eare a iberat autoriza ţiia, în terrnen âe 



cel rnult 5 zile de iadata încet ării raport.urilor contractuale eu de ţinătorul/utiiizatorul 
instal aţi.eilechiparn•entuiui; 
(3.32) desfăş.ura.rea activităţii cu respectarea obliga ţiiior .ş i răspunderiior prevăzute în 

p.rescripţiile tehnice iSCI.R ş i în ce.ie.iaite dispnzî ţii legale î.n dorneniu. 
(333) efectuarea lucrări.}or de reparaţi.i curente la irn.obiIeie ce apartin dorneniului public 
i prîvat al M,,unicipîàl>ui Tecuci, în condi ţiile legii. 
3.34) AIte atribuţiî stbilie .de către prirnaru.i rnuni.cipiuiui, prin dispoziţie. 

ART.58,A,PAP,,A, TXJL PERMANENT iE LUCRU AL CONSILIUIAI IjCAL 

1. asigură  asistenţă  juridică  si reprezintă  Consiliul Locai Tecuci în f ţa instanţeinr de 
judecată, arbitrale precurn si în raporturile cu persoanejuridace si fizice, 
2. forrnuiează  iereri de hemare în juclecat ă, întârnpinări, cereri reconven ţ ionaie şi aite 
cereri specifice î.n procedurile ii.tigiilor civiie si penaie pe. care le coritrasernn.eaz ă  
Secretar U.A.T. Munîcîpî.u1 Tecuci si ie semnează  Dornnui Primar; 
3. ţine evidenţa tuturor cauzelor ce au fost repartizate şi afiate în curs de judecată  în 
format scripti.c; 
4. verifică  si avizează, din punct de vedere juridîc, toate contractele înceiate de 
Consiliui Locai; 
5. ia rnăsuri necesare .pentru realizarea crean ţeior, nbţinerea titlurîlor executorii si 
spr.iji.nă  executarea acestora; 

. ţine evîdenţa eore 	denţeî  aciresate Consiiiu1•ui Locat; 
7. rspunde de ţinereaeor.ectă, conform Statutiiiri c siiieriior jurîdioi, a :eiden ţeî 
corespondenţeî reai€izate 	 . . 	. 
8. primete şî dstribuie în termen cereriie adresate de persnarie fiziee şi dic.e 
Consiliuiuî Loeai aa cum iu fost repartizate; 
9. urmărete aparî ţia .acte1or normative şi informeaz,,â consiiierii i.ocaii asupra 
atribuţii1or ee deeurg din acestea, ia cerere.; 
10. întocmeşte, •la cerere, proîecte •de contracte •(închiriere, concesiune, •etc), 
iaistrucţiuni, proeese-veiba1e şî alte acte cu caracter riorrn ativ; 
i 1.. iaiiţîază  inipieună  cta celelaite cornpartimente de p:e.cia1itate ac ţiunî de puiarîzare 
a iegiior; 
12. co.iaborează  cu se.cretarul UA.T. Municip:iui Tecuei ia •prgătîre.a edinţ ior 
Consiiiuiuî Locai; 
13. asigw ă  transariterea ie  enai:1 .a convocatoruiui i a riiaterialelor de şedîr ţă  ătre 
consîlieriî iii; 
14. aj:ută  Fa preg•tirea fmattrialélor sipartibipâla sedinIele iConsiliui.ui Locai; 
15.. asîgură  gsliionarea proceduriior adminîstrative privind 1:a ţia idintre ?Consiilîni iocai 
î Primar; 

1 6 centrahzează  sitrne evadenta cei eiilor de învoii e de la sedinteie Consilaului Local a 

17. ajută  ia redactarea îninui i :e1inţe1cr de Coirsiiiu Loeai:; 
18.asîgură  afiarea la sedîni Prirn ăriei si pubiicrea p.e •site-ui propiîu .ai mî.nutî 
sedinteior p 	de Consiiîul Locai: 
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1 9. ajută  Ia redactarea foaiei de pontaj cu prezen ţa consilierilor locali la sedintele de 
Consiliu si o înaintează  către Direc ţia General ă  Econornică  (foaie de pontaj ce va fi 
întocrnită  de către preedinte1e de edin ţă); 
20. după  fiecare sedintâ înainteaz ă  secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci un exemplar 
în original si un exernplar în copie a rapoartelor de avizare aie cornisiiior de specialitate 
pentru hotărârile adoptate în sedinta de consiliu primite de la Secretarii de comisii; 
21. organizează  arhivarea şi evidenţa statistică  a hotărârilor •Consiliului Local în format 
electronic; 
22. urmărete si răspunde de elaborarea corespunz ătoare si în termen a analizelor, 
informăriior şi tuturor celorialte lucrări sau acţiuni stabilite, ce le-au fost repartizate; 
23. reaiizează  orice activitate pe care o consider ă  necesară  pentru a asigura buna 
funcţionare a lucrăriior Consiliului Local; 
24. participă  ia elaborarea proiectelor de hot ărâri ale Consiliului local precum şi la 
pregătirea şedinţelor de consiliu; 	• 
25. primete cu adresă  de înaintare materialele de sedinta (proiecte de hot ărâri, înso ţite 
de expuneri de motive, rapoarte de specialitate i alte materiale concludente) de la 
Direcţiile /serviciile/ bîrourile/ compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate aI 
Primarului si le înaintează  secretarului UAT Municipiului Tecuci; 
26. asigură  convocarea consilierilor la sedintà prin telefon si trimi:terea de SMS-uri; 
27. numără  voturile pentru proiectele de hotărâri supuse adoptării în cadrul sedintelor 
Consiliului local; 
28. comunică  după  fiecare sedintâ de Consiliu Local, cu adres ă  d:e înaintare, hot ărârile 
de Consiliu Local către Direcţiile/ Serviciile lBirouril•e/ Cornpartimentete din cadrul 
Aparatului dc specialitate al Primarului, precum si c ătre instituţiile subordonate i 
societăţilor comerciale Ia care ac ţionar este UAT Municipiul Tecuci, precum si 
proiectele neadoptate; 
29. comunică  Instituţiei Prefectului hotărârile Consiliuluî Locai în terrnen de 10 zile 
Iucrătoare de la adoptarea acestora; 
30. întocmete fia privind modul de ducere la îndeplinire a hot ărârilor Consiliului 
Local si urmărete modul de ducere la îndeplinire a acestora 
3 1. ţine evidenţa propuneri1or f ăcute în sedintele de Consiiiu Local; 
32. răspund de raportări i.unare, trirnestriale si anuaie iegate de probleme juridice 
privind Consiiiui Local, făcuie la cerere; 

ART.58 .cATEGORIILE DE ACTE UTILIZATE LA iiVLIfL 
INSTITUTLEI $I REGIJLI DE ELABORARE Şi EMITERIA 

ACESTORA 

1. Serviciiie, birourile şi compartimentele Aparatului de Speciaiitate ai Prirnarului ernit, 
potrivit compeenţe1oi:, 4 categorii de acte: 
a)actejuridice-prin cae se creeaz ă, rnodifică  sau sting drepturi ş i obligaţii; 
b)acte cie âindanientare-prîn care se dcscriu arurnite situa ţ ii şi e stabi]eşte cadiui legal ş i 
care servesc factorîlcr de dcizie:, 
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c)acte de constatare-prin care se consemneaz ă  o stare de fapt; 
d)acte de comunicare-prin care se transrnit rnesaje sau iriforma ţii; 
2. In funcţie de destina ţ ia Ior actele sunt: 
a) externe - când se adreseaz ă  mediului social exterior institu ţiei; 
b) interne-când se adreseaz ă  consiiieriior locali, structurilor Consiiiuiui local, serviciilor 
şi funcţionarilor publici diri Aparatu1 de specialitate aI Primarului 
3. De regul.ă  , indiferent de natura lor actele se exprirn ă  în scris , cu respectarea 
condi ţiiior de formă  stabilite prin reglementările legale; 
3. l .Iritocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de dispozi ţii, precum şi proiecte de 
hotărâri. Predarea proiectelor de hot ărâre, la Aparatul Permanent de iucru al Consiliului 
Local Tecuci, se va face pân ă  la .data de 15 ale lunii, cu adres ă  de înaintare. Nu se va mai 
admite depunerea proiectelor de hot ărâre, după  data limită, acestea fiind amânate de 
drept, pentru şedinţa ordinară  de Iuna următoare. 
4. .La nivelul Consiliului local se utilizează  următoarele categorii de acte: 
4. 1.1  Ilotărârea consiliului - este actul juridic cu caracter normativ sau individual care 
se adoptă  prin vot în cadrul şedinţei în plen a Consiliului local; 
4.1.2. Dreptul la iniţiativă  pentru elaborarea unui proiect de hot ărâre, actele necesare 
precum ş i etapele care trebuie parcurse sunt stabilite prin Legea nr.2 1 51200 lrepublicat ă  ş i 
Regulamentul de organizare i func ţionare aI Consiliului local; 
4.1.3. Pentru rezolvarea pro.blemeior care intră  în atribuţiile lor, directorii, arhitectul- şef, 
şefii de servicii, birouri şi compartimente, propun Primarului ini ţierea proiectel.or de 
hotărâre; Proiectui de hot ărâre va fi înso ţit de documentaţia de fundamentare şi va 
cuprinde : numele ini ţiatoruiui , numărul şi data înregistrării proiectului la registratură , 
motivarea îndrept a irii ţiativei (raport de specialitate), con ţinutul concret al măsurilor 
propuse precum şi eiementele privind publicarea şi comunicarea .acestuia.Proiectul de 
hotărâre va fi supus aprobării Consiiiului Local, numai în baza rezoiu ţiei primarului, 
exprimată  în acest sens. 
4.1.4. Ilotărârile adoptate, se vor consemna într-un registru special num ărătoarea făcând-
se pe durata mandatului Consiliului local. Proiectele neadoptate se p ăstrează  la dosarul 
şedinţei. 
4.1.5. Autenticitatea hct ărârii se .asiură  prin semnarea de către pre şedintele de şedinţă  ş i 
secretarui consiliului local. 
4.2. Expun.erea de motive - este actui prin care se ini ţiază  un proi.ect .de  hotărâre. 
4.2.1. Ea se concepe şi se semnează  de către iniţiator şi trebuie să  precizeze raţiuniie care 
au determînat iniţierea proi.ectuiui, scopul urrn ărit şi, dacă  •este cazul., indi.rea 
modalităţil.or de realizare, precum şi .evaivarea resurseIor necesare. 
4.2.2. Expunerea de rntive a •ini ţiatorului se înainteaz ă, prin rezoluţie serviciuiui 
biroului sau compartirnentriui care va întocmi raportui de specialiiate şi va redacta 
proiectui de hotărârc. 
4.3. Convocarea şedinei - este ac.tui prin care se convoac ă  , în şedinţă  ordinară  sau 

extraordinară, pienui :Coisiiiui k>cai. 
4.3.1.Convocarea se înregistrează  în registrui de intrare ie şire. 
4.3.2. Convocarea se va face Ja iniliativa primarului sau a cei pu ţi.n 1/3 din nurnărul 

consilieriior îri funcie. 
4. 3.3. Convocarea şedinţeî se adzjce la cunotiri ţă  prîn afiarca P:ublica1ieî atât la 
avizierul iiistitu ţiei & la sediui UAT, cât sï pe sit-uJ acesteia. 
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4.4. Invitatia noininală  Ia şedinţă  - este actui care poart ă  nurn ărui convocării, se 
adresează  fiecăriu consiiier în scopul asigurării participării Ia şedinţă . 
4.4.1. Invitaţ ia se semnează  de către primar ş i va fi înso ţ ită  de materialele care se predau 
spre studiu înainte de şedinţă , consiiîerilor 
4.5. Prorainul de des!urare a şeditei de Consiliu Iocal - este actul care 

consemnează  în detaliu modul de conducere a şedinţei de Consiliu Iocal asfei încât s ă  se 
•asigure respectarea proceduriior regulamentare. 
4.5.1. Se redactează  dc către secretar cu sprijiriui aparatului permanent de luc•ru a 

•Consiiiului Local. 
4.6. Procesul-verbal - este actul prin care se consemneaz ă  o stare d•e fapt. 
4.6.1. Regim special au procesele—verbaie care consemneaz ă  sintetic lucrările şedinţel•or 

de Consiliu Iocai. 
4.6.2. Ele se păstrează  Ia dosarul 	la care se referă . 
4.7. Nota •privind oraniia•rea proilein•1or ridicate în şedintele  de C•onsiliu locai - 

este actul în care se consemneaz ă  la rnodul obligatoriu, concret, nominal şi în termen, 
demersuriie care trebuie realizate pen•tru rezolvarea problemelor ridicate în şedinţe. 
4.7.1. Se redactează  de aparatul propriu al consiliuiui iocal. prin grija secretarului, 

imediat după  şedinţă, se consemnează  de către prim•ar şi se comunică  celor interesaţi. 
4.8. Nota cle probleine rărnase de la sedintele anterioare ale Consiliului •local —este 
actul prin care se raportează  modui d•e rezo•ivare a problemeior ridicate în şedinţă ; 
4.8.1. Se redacteaz ă  prin grija secretarului şi se pune la dispozi ţia consilierilor iocal•i 
odată  cu celelalte materiai•e aie şedin ţei; 
4.8.2. Se păstreză  la dosarui şedinţei în care s-a prezentat. 
4.9 Dispoziţia primaruiui - es•te actu1•juiidi•c •cu caracter normativ sau indiv•idua•l prin 
care primarul îşi exercită  atribuţiiie. 
4.9.1. Pot propune proiecte de dispozi ţie •: viceprimar•ul,secretarul,directorul •execuiv, şefii 
•de servicii,birouri. 
4. 9.2. Orice proiect de dispozi ţie va fi însoţit de un referat semnat de ini ţiator ,în care se 
expun motivele care au determinat întocmirea proiectului de dispozi ţîe şi •se 
argumentează  temeinicia pro:iectului şi legai•itatea acestuia.In uitimul arti•col al d•i•spozi ţi•ei 
se precizează  cui i se cornunică  dispo•ziţia. 
4.9.3. Dacă  primarui consideră  că  este •opor•n se soii•ct ă  şi avizui compartimentului 
,,Contencios. 
4. 9.4. Autenticitatea dispozi ţi•ei se asigură  •prin semnarea ei de către primar şi avizarea de 
1egalitate de către secr•etar. 
4.9.5. Dispoziţiiic se înregistrează  într-un registi•u special, nurnerotarea făcând-se anual. 
4.9.6. Dispoziţia se ernite în fcrmă scrisă  şi •nu se coiif&indă  cu ,,dispozi• ţia 	de 
ordin dat în virtutea puterii ierarhice•. 
4.10. Nota de serviciuinlernă  - este un act cbiigatoriu pentru destinatar prin care 
piimarul,viceprimarui•,secretaru1 &irectorii, ar:hitectui- şef, şefii de servicii, bîrouri., ş i 
cornpartimente îşi exercită  putcrea icrarhică  îri condiţiiie prezentului Regulame•nt. 
4.10.1. În nota de serviciu se oorrsemnează  :cu •exactitatea ,şef&i de servicii, sub sernn;ătura 
emitcntului, atunci când se consideră  necesar, carc diritre fun•c ţionarii din suboidine şi în 
ce terrnen lrebuie să  reaiizeze •o anurnită  •tivîtate. 
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4.10.2. Funcţ ionarul destinatar poate contesta nota de serviciu la superiorul ierarhic ai 
emitentului, care opoate confirma, modificasau infirma, prin proprie voin ţă  sau în baza 
avizelor de specialitate pe care ie consider ă  necesare. 
4.10.3.Notele de serviciu infirmate nu.p:roduc efecte. 
4.10.4.Notele de serviciu se corisemneaz ă  în r.egistr.ul tie intrări-ieşiri. 
4i10.5.Nota de s.ervic.iu ,se cornunică  .destinataruiui sub luare de semn ătură 	cu 
menţionarea datei pe copia care se p ăstrează . 
4i10..6.Nota de servi.ciu comunicată  şi neinfirmată  constituie prob ă  pentru declan şarea 
iaritrenarea .răspuntierii funcţionarului .care nu o respectă . 
4.11.. Referatu - este .actui prin .car.e orice func ţionar pubiic poate face o se.sizare sau .o 
soiicitare în i.nleresui servi.ciu1ui; 
4.11.1. Referatul se sernneaz ă  întotdeauna de •.ernitent.. 
4.12. Raportu1 - este actul .prin care o comisie de specia1îtate, un servici.•u sau un 
funcţion.ar publ.i.c îşi finali.zează  îndatoririie legate de fundarnentarea unui act de deeizie 
potrivît prevederilor legale sau regul.amentare, ori prezint ă  concluzii scrise cu privire la o 
activîtate, o probiern ă  sau o situaţi.e încredinţată  spre studiu, analiză, urmărire, realizare 
sau verificare. 
4.12.1. Raportui se sernneaz ă  de .persoana autorizat ă  şi se depune 1a registratură  sau la 

autoiitaea care 1-a s1icîtat. 
4.13. Scrisoarea - este actui prin care se comunic ă  în exterior un mesaj sau o informa ţi.e 
sau se răspund.e la o scrisoare prîmit.ă  din exterior. 
4.13.il.. Are .dreptul de a .exp.edia scrisori sau de a r ăspunde la cele prirnite nunia]i 
primaru]L Acestdre,pt paate fi dele.gatde primr p,rin dispoziţie. 
4i13..2.-in caegori.a scrîsorii•or dar cu.un regim speciai deteiininat d.e rgienen.t ările in 
m.aterie, se încadrează  şi refiratt.i de .anhtă socia1.ă . 
4.14. Cererea - este actu1 prin care .orice func ţion.ar  publ.ic poate soiicita institu ţiei 
rezoivarea uneî prbieme de rdin personai. 
4.14.1..Cererea se adreseaz ă  primaru.Iui sau şefului ierarhic şi va fi semn.ată  de solicitant. 
4.14.2. Cererîle se depun ia regi.stratură  şi urmează  circuîtul .cornun oorespondenţei. 
4.15. Ccrtificatele de ,îrban1ism. toriza]ia 4e eoistrire, .autorizatia :d,e desfiiitaze 
a consiruçfiïlor şi ce.ca.ul de fïtes tare a .dreptui de iropiietate ajra 
terenirîtor - suit acte specifice .atiiii de nrb.an]is.m, al .c ăror rirn esle stabilit & 
igislaţia în materi.e. 
4i16. Acteie n 	ar-eontaile - sunt acteie .cu .caracter speciflc, a.i căror r.im este 
stab]ilit prin i:g]isia]ţia în matetie. 
4.17. Procesul verha]1 de ,congtàta-re şi acionare a ontaen.fii1or -este actui cu 
regîm.specia]1 a .cărni utilîtate reiese din fitulaiturâ. Modei.eie aeestor acte se stabî]Iesc 4e 
.compartimentele care au atribu ţîi constatarea i sancţi.onarea unor contrav.en ţi]i ]în caz .că  
nuexistă  forrnufar tipîzat .adeovat. .Asigurarea şi gestionarea imprimateior îriseriate de 
pro:ces.e verbaie de constataie şi sanoţîonare coitravenţi:i]ar se face de serviciu1 -iet - 
corilabilitate. 
4.18. OrdiiI de deplasane - este a.ctul i]pizit prîn care se dispurie efeotuarea una]i 
.deplasărî p.e baza oăreia se4ecoriieaz ă, potiivit reglementăr]iior în niaterî., cieitijîeiie de 
depiasa. 

4e parzurs - este friian1 tipiza1 pr]in care se • usiific ă , por]ivît 
ileirentor acfivitatea parc]iii aulo ai in.i]iia ţiei. 

, j. 



4.20. Copiile după  documentele aflate înarIiv. ă  - sunt actele care reproduc con ţ inutu.l 
acestora şi se eliberează  persoaneIor îndrept ăţite, potrivit prevederilor legale, cu 
aprobarea secretarui ui. 

Şi UTLZAR1A SiGILîijR 

I.Prîn corespondenţă, în sensui prezentuiui capitoi, se în ţeJeg toate acteie care sunt 
prînite de instîtuţie, circută  în îneriorui acesteîa sau sunt expediate în exteriorul 
;instituţîei. 

2. Prirnirea şi expedierea coresp:onden ţeî se face prin rsatur ă, în urma încadrăriî 
într-una din următoarele categorii : ;acte cu regîm .binuit, petî ţii, docurnente secrete. 

3. Inregistrarea se face în registre tipizate, începând de ia num ărul 1 1a data de O 101. şi 
încheindu-se la data de 3 1.12.  a fiecări.ii :an. 
4.. La înregistrare se aplic• ă  sus, pe colţui din dreapta a do.curnentuiui pe prima pgină, 
parafa de înregîstrare. 
5. Cererile şi alte acte prezentate de peti ţionari se înreg.istrează, cornunic.ându-se pe 1oc 
nuinărui de înregistrare. 	. 
6. Primirea .şi înregistrarea coresponden ţei se face în .zitnic în orele de prograrn. 
7 După  înregîstrare, coresponden. ţa va fi distriiuîtă. 
8. Coresponden ţa adresată  prirnaruluî, vicp.nimari.iiui şi secretarului .care puart ă  pe plic 

menţiunea ,,personal, ,,strict personai, ,;ccnideri ţiai se desace de către aceşli.a. 
9Cornpartimentu1 sau persoanele c ăror-a li s€a repartizat coresponcien ţa respectivă  sunt 
obJigaţi să  o so1uon..eze în termenu1 prvăzut, :jar dacă  acest termen rru este pre ăzi.t, 
rezoivarea flu trebuîe să  depăşească  30 de zile de 1adata înregistrăriî corespondenţei. 
1. Corespondenţa este considerată  rezoivafă  dacă  răspunsui însuşit şî semnat de 

persoana autorizată  a fost expediat celu:i interesat. 
l I..Toate petiţiile adresate Consîliului tocal se înscriu de c ătre persoan:a desernnat ă  îtr-

un registru special. La înscrierea in registrui pecia1 se atribuie un num ăr de înregistrar.e, 
data şi se consernnează  .elernenteie principaie cu privire lapetent şi ob:iectui ptiţiei. 
12. Dîrecţia,servîciiui, bîrou1, cornpartirnentil sau fu cţioaru1 publirc cărui:a i s-a soiîcitat 
inforrnaţii sau date pentru soluţionarca eti ţiiior, este oblgat să  te depună, ia Serviciui 
Cnrnunîcare Registratură, înterrnen de 5 zîLe de ia :data soiîcit ăriî, cu posîbiiîtatea 
,preiuniirrîi acestiii terrnen, dac ă  în rrn itedattie so1ieitaie necesită  un voIwn mae de 
.muncă  şi firnp. 
13. corespondenţa expediată  se .semnează  de prin ar sau de persoaneie împuternicite. cu 

excepţia :actelOr hancarecare se sernneaz ă  dte persoaneie ;care au specimeneie cie 
sernnăturî în banc:ă. 
114.Expedierea se face de oătre persoana desernn ă, rnenţionându-se pe p:lic adresa 

,œirectà şî numărull :cu care.a fost înregistrat:actul de intrare. 
115. Inainte de expediere corţspondenţa se scade în regîs:truI .i.ntrare-ie şire de la 

registratură, iar copia actului epediat se poiaz c1;ui care ia întocmit, spre p ăstrare. 
16. Rgîstrelc de evide 	a ccre po:1eci, a hotărărior şi .dp.o:vziţiiior se inero1ea1ă , 

se ăndosaria ă  spre ăstare şi se sigilează . 



17. Documeritaţiile înaintate de c ătre serviciile, birouri, cornpartimente din cadrul 
aparatului de specialitate aI Primarului, care necesită  avizarea de c ătre ordonatorui 
principal de credite, vor fi depuse la ,,Secretariatul Prirnarului. 
18. Si(yiliul cu stemă  aI Consiliului local se p ăstrează  de secretar ş i se aplic ă  pe hotărârile 

Consiiiului Local. 
19. Ştampiiele Consiliului Local vor fi p ăstrate astfe1.: 

- Ştampila cu inscripţia ,,Consiliului Local Tecuci se p ăstrează  la secretar şi se aplică  pe 
.corespondenţa care poartă  antetul Consiiiului LocaI. 

Sigiliul cu iriscrîpţia Prirnar se păstrează  de către Primar ş i se aplică  pe: 
- dispozi ţiile primarului; 
- autorizaţii de construire şi certifîcate de urb.anisrn; 

- Ştampiia cu men ţiunea ,,Primar se păstrează  de către Prirnar şi se aplică  pe 
corespondenţa care poartă  ca antet ,,Prîm ăria Tecuci. 
- tampi1a cu men ţiunea,, Prirnar,, indicativ 2 se păstrează  de către Primar si se aplică  pe. 
următoarele documente: 
a) cereri concediu de odihnă, de învoire, de deplasare în teren întocmite de c ătre 
personalul de execu ţie; Cererile formulate de directori, sefi de servîciu, birou, vor fi 
avizate de Primar —personal; 
b) cereri de el.iberare copii din arhiva instituţiei; 
c) ad.everin ţe si extrase registru1 agricol; 
d) avizare Iuare în eviden ţă  a contractelor de arend ă; 
e) anexa nr.24; 
- tampi1a cu menţiunea,, Primar,, indîcatîv 3 se păstrează  de către ef Serviciu V.enituri 
i Executare silită  si se aplică  pe următoareie docurnente: 

a) certificate de atestare fiscal ă ; 
b) somaţii si tîtluri executorii; 
c) acte de încetare a execut ării silite; 
d) notifîcărî privind existenţa debitelor; 
e) decizii de impunere; 
f) scoatere din evidenţă  mijloace de transport; 
g) adeverinţe - ajutoare sociale. 
21. Prevederile prezentuiuîcapitol se compieteaz ă  eu dipoziţia primarului privind 
cîr.cuitul coresponden ţei. 

CAP.VLPROCEDU.. Si METODE DE LUCRU 

ART.59.1 ORGANIZAREA METOIOLOGiCĂ  GENERLĂ  A MUNCII 

t.i.. Su.b conducerea primaru.luî se organizea• şedinţe săptămânaie cu personalul de 
conducere, .de anaiiză  şî programare a activit ă ii. 
1.2.La ..este şedinţe particip ă  viceprimarul, secretarui, directorii, arhitectul şef, şefîi de 

servicii, birouri şî compartimente si personalul din .cadru1 Cabinetului . Serviciul Jurîdic 
asignră  întocrnirea procesului verbai ai şecfinci. 
1.3. tn cadrui şedine1or se analizează  activitatea desf şurtă  pentru perioada expiat ă  ş i 

se preziută  acţiunile peniru perioada curen ă . 
2. 1. Conducer.ea serviciiior are la baz. ă  reiaii ieraihice şj 	realizează  astfei: 



a) dreptul superiorului ierarhic de a pretinde subordonatului s ă  facă  sau să  nu facă  o 
anurn ită  activitate, drept denurn it de ,,dispozi ţie; 

b) obligaţ ia subordonatului de a îndeplini dispozi ţiiie primite de la superiorul ierarhic; 
2. 2. Dreptul de a dispune ş i obligaţia de a îndeplini se exercit ă, în Iimita norrnelor legale 
în vigoare 
2. 3. Superiorul poartă  răspunderea pentru consecin ţele dispozi ţ ii1or date subalternului; 
2. 4.Subalternul poartă  răspunderea pentru neexecutarea întocmài a dispozi ţiilor primite; 
2.5. Dispozi ţiile, definite ca ac ţiuni ş i nu ca act adrninistrativ, se primesc, de regul ă, de la 
şeful direct şi se transmit, de regulă, subordonatului direct; 
2.6. Dispoziţiiie pot fî verbale sau scrise, caz în care îmbrac ă  forma rezolu ţiei sau notei 
de serviciu.. Dispoziţiile verbale pot fi dovedite, în caz de necesitate, prin orice mijioc de 
probă ; 
2.7. Pentru a fi eficiente, dispozi ţiile trebuie să  precizeze în mod clar şi neechivoc ce 
anume trebuie făcut, de către cine şi până  Ia ce dată .Dacă  dispozi ţia are caracter de 
interdicţie trebuie să  precizeze clar şi neechivoc acţiunea prohibită ; 
2.8. Prirnarul, vîceprimarul, secretarul, administratorul public au dreptul de a da 
dispoziţii direct executantului din subordîne, fără  interpunerea şefilor interrnediari, dac ă  
apreciază  că  este mai eficient s ă  oonducă  personal o anumit ă  acţiune. In acest caz, 
executantul este obligat să  informeze imediat efu1 direct. Dac ă  dispoziţia transmisă  este 
de natură  de a perturba activitatea compartimentului, este •obligat s ă  atragă  atenţia 
coordonatorului. 
2. 9. Orice funcţionar public are obligaţia de a sesiza deficien ţele observate în serviciu, pe 
cale ierarhică, până  la priinar, în vederea îniăturării lor. 
3... Melodol(Jgia niuncii de executie este urrn ăloarea: 

3. 1.In cazul activităţilor cu caracter repetîtiv, func ţionarii pubiici trebuie s ă  le execute, 
cu respectarea normelor Iegale în vigoare şi a dispoziţiilor primite.Pentru lucrăriie de 
calitate necorespunzătoare, de rezultatele din aceast ă  categorie••de activit ăţi, răspunde 
executantul, în afară  de situaţia în care calitatea necorespunz ătoare a lucrărilor a fost 
constatată  de coordonator sau Primar, caz în care r ăspund şi şefii ierarhici ai 
executantului. 
3.2.Pentru activitatea de execu ţie cu caracter de concep ţie se parcurg urm ătoarele etape: 
a) înţelegerea neechivoc ă  a sar•cinii primite; 

b) docurnentarea preaiabii ă  
c) întocmirea lucrării; 

d) prezentarea hicr ării şeful•ui direct; 
e) realizarea coreiaţiiior stabilite d•e şeful direct; 
f) verifica•rea şi însuşirea lucrării •de către şeful serviciuluî; 
4. i. Orice funcţionar pubiic are dreptui s ă  ceară, să  fie primît de şefui ierarhic superi•or în 
orice prohiemă . 
42.Şefii ierarhi•cî superiori au obliga ţia să  primeas•că  func ţionarii publici ziiriic. 

595. ORGANIZAREA ACTIITĂŢILOR cU 

5.1. Sunt consid•erate activit ăţi c•u caracter specific: 
a)acc,esui liber 1a inforrnaţiîle de interes puhiic ş i reiaţiile c•u repiiezeirtanii rnass-media; 
b)asigura-ea p•ernianen ţei ]a BMSU; 
c)activitaa desfăş rată  •de func ţ ionari pe perioada deiegării; 



5. 2 Accesul Iib.er ş i neîngrădit Ia orice inforrna ţii de interes public constituie unui dintre 
principiile fundamentale ale rela ţ iilor dintre persoane ş i instituţia publică, în conformitate 
cu Constitu ţia României ş i cu documentele interna ţionale ratificate de Parlamentul 
RomAniei; 
5.3. Asigurarea de către institu ţie a accesului la inforrna ţiiie de interes pub.Iic se face din 
oficiu, sau la cerere, prin intermediul fiec ărui serviciu/biroulcornpartiment care în fiecare 
lună  vor eiabora o programare a salaria ţiior din cadrul 
serviciuiui/birouiuiicomp.artirnentulu, dup ă  următorul progra.rn: 

Luni , Ma.rţi, Mîercuri, - 08,00 - 16,30 
Joi-08,0O-- 18,30 
Viner•i - :8,00-14,00 

5.4. Persoanele desernnate conform alin.(2), vor întocmi o si.tua ţie cu problemele ridicate 
de către cetăţeni, care va fi adus ă  la cunoştinţă  Prirnarului 5  prin intermediuI Serviciului 
Comunicare-Registratur ă . 
6.1. Servîciul de permanenţă  asigură  intervenţia conducerii curente a institu ţiei în 
situaţiile ivite după  terminarea programului normal de Iucru şi care reclam ă  măsuri de 
urgenţă . 
6. 2. Serviciul de permancnţă  este asigurat de BMSU; 
7.1.Atribu ţiile BMSU aflat în serviciul de permanen ţă  sunt următoareie: 

a)Să  înregistreze toate mesajele transmise institu ţiei în registrui destinat acestui scop; 
b)Să  sesizeze .unui din factorii de conducere dac ă  apar situaţii d.e urgenţă  şi Primarul nu 
este prezent, cei scsizat va hotărî asupra măsurilor ce trebuie ivate inclusiv dac ă  situaţia 
trebuie ad.usă-Ia cuno ştina Primarului, viceprimarului sau see-retarului; 
c)Să  sesizeze organele de poli ţie dacă  intervin situaţii care intră  î•n cornpeten.ţa acestora; 
d)Să  asigure respectarea prevederilor planului de prevenire şi stingere a in.cendiilor 
privind sediui Consiiîului 1ocal; 
e) Mapa neccsară  pentru buna desftşurare a serviciului de permanen ţă  va cuprinde: 

-Nurncrelc de telefon ale func ţionarilor publici/contractuali ai Aparatului de 
Specialitate ai Prî.maruiui:; 
- NurnerelLe de telefon ale conduc ătorilor de instituţii, .unîtăLţi şi servi.cii publice din 

subordinea cansiiîuiui Locai care au importan ţă  deosebită  în viaţa economico-social ă  a 
municipiuiui; 
- Adresele şî iumerele de telefon ale agen ţilor economici de sub .autorîtatea Consiliului 
local; 
-Tabeie cu tei.efoanel.e de UL titate .publică; 
7.2.Actcie diri mapă  v.Lor fi uti1izate ori de câte ori este nevoie. 
8. In legătură  cu dep1asăriIe efectuate de salaria ţii din Aparatui de Specialitate al 

Primarului în inter,esul servîiu1ui, se stabilesc următoareie rguii: 
a) Funcţionariî pubiici din Aparatul de Specialitate aI Prirnarului sunt obliga ţi ca, înainte 
de plecar.ea în deiegaţie., să  rezinte Primarului spre sernnare ordiriui de dep1asare; 
b) Ordinui de deplasare va fi înregistrat în registrui de intrare —ie şire a coresp. onden ţei de 

ia registratură; 
c) La sosîrea din .de.lgaţie Lcei care a efectuat depIasaiea este obfigat să  preiritec şefuiui 
direct uri rapart care s e-pririd ă  uccint următoarele: 

f:5 



- prezentarea activit ăţ ii desfăşurate în perioada deleg ării cu precizarea problernelor 
rezo Ivate; 
- propuneri pentru îmbun ătăţirea .activităţ ii; 

d) Pe baza ace5tui raport prezentat în form ă  scrisă  sau verb:ală, cel în drept aprob ă  
decoritarea .eltuieţiţo.r de deiiasare; 
e) Nerespectarea prevde•1or cuprinse în prezentul articol eonduce 1a nedecontarea 
cheituiel:il:or,de d.piasare. 

CAP1L iISPOZlŢ I FINA[E 

ARIO. P.roblemele iegate de interetarea prezentului Reguiament se soi.u ţionează  prin 
dîpozîţia pr.imaruiui. 

ARTJ6. Neiiepec.tarea prevederi:1.or pr.ezentuiui Reiguiament atraige r ăspunderea 
discipiinară  a celui vinovat. 
ART1621n :termen de 30 zile de ladata cornunic ării hotăvârii de adoptare a prezen.tului 

Regulament factorii responsabili vor reactualiza fi şele posturiirr pentru toţi funcţionarii 
publici şi contractuali din subordine şi vor eIabora proceduri de iucru atât în cadrul 
structurii organizatorice ct şi cu celelalte direc ţii, servicii, compartirnente,birouri din 
cadru1 :apar.atului de specîalitate :al Priniarului. 
ART.63. in termen de 45 de zile d•e aducerea 1:a cu.no ştinţă  a prezentului regulament, 

fincţionarii publici c.0 funcţie .de conducere au .ob1i.ga ţia de a eiabora sistemele de control 
manageri:.al prevăzu.te la art.30 din prezentuI .regularnent. 
ART4.. Prevederiie prezentuii .regulament se cornpitea ă  eu dipo.ziiţiiie ,iegaie în 

domeniîu. 
ART..65 Prezentul regulamerit poate fi modlcat prin dsptzitia expres ă  a prirnarului cu 

consultarea prealabilă  a orgaauzaţ e1 SINDTE.0 şi supus aprbăru consilmlui local 
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