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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  

 

 
 

                    CAPITOLUL I 

                    PREVEDERI GENERALE 

 

                   Art. 1.  Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului  de 
specialitate al primarului comunei  a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum și a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora se 
desfășoară activitatea specifică. 
                   Art. 2.  Comuna Pietroșița este o unitate administrativ-teritorială cu 
personalitate juridică. Comuna posedă un patrimoniu propriu și are inițiativă în ceea 
ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, 
autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. 
                 Art. 3.  Administrația publică a Comunei Pietroșița funționează și se 
organizează pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, 
eligibilității autorităților administrației publice locale, transparenței, legalității, 
cooperării, responsabilității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor 
locale de interes deosebit. 
                 Art. 4.  Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia 
locală la nivelul comunei sunt: Consiliul local al Comunei Pietroșița, ca autoritate 
deliberativă și Primarul Comunei , ca autoritate executivă, organe alese conform 
legii. 
                Art. 5.  Consiliul local și Primarul funcționează ca autorități administrative 
autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege. 
                Art. 6.  Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, 
formată din primar, viceprimar, secretar general și aparatul  de specialitate al 
primarului. Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și dispozițiile 
primarului, în vederea soluționării problemelor curente ale colectivității locale. 
                Art. 7.  Sediul Primăriei este în comuna Pietroșița,sat Pietroșița, 
nr.471,județul Dâmbovița. 
 

                      CAPITOLUL II 

                    OBIECTUL DE ACTIVITATE  

 



  Art. 8.  Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei  au dreptul şi 

capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea 

lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o 

reprezintă.  

  Art. 9.  Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi hotărăsc, cu 

respectarea legii în probleme de interes local, cu excepţia celor delegate prin lege în 

competenţa altor autorităţi publice.În acest sens autorităţile publice locale au 

responsabilităţi în următoarele domenii de activităţi:  

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;  

- organizarea şi dezvoltarea localităţii : economico-socială, urbanistică şi de 

amenajarea teritoriului, protecţia mediului;  

- gestiune financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, 

conform legii;  

- servicii publice locale;  

- asistenţă, ajutor social şi protecţie drepturilor copilului;  

- libera iniţiativă şi concurenţă loială, asigurând libertatea comerţului;  

- funcţionarea instituţiilor de învăţământ, de sănătate, cultură, tineret, sport 

potrivit legii;  

- organizarea internă a primăriei;  

- asigurarea ordinii publice;  

- asigurarea desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de 

agrement;  

- prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incediilor, 

epizotiilor sau epidemiilor;  

- alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivităţii aflate în sfera de 

competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile 

legislative în vigoare.  

  

               CAPITOLUL III 

              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

  Art.10. Aparatul de specialitate al primarului comunei Pietrosița este organizat 

pe compartimente, conform organigramei și a statului de funcții aprobate prin 

hotărârile Consiliului Local nr.13/2017 ,  27/2019 si 39/2021 care fac parte integrantă 

din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul general şi aparatul de 

specialitate al primarului constituie primăria, structură funcţională cu activitate 

permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi 

soluţionează problemele curente ale comunei.  

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

Compartimentele, fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului 

general care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de 

legalitate şi eficienţă.  

  Art.12. Compartimentele nu au capacitate juridică administrativă distinctă de 

cea a autorităţilor în numele cărora acţionează. Compartimentul este un mediu 

organizatoric de bază căruia îi este în componenţă un număr restrâns de activităţi care, 



presupun coordonarea unui şef ierarhic.Structura organizatorică permanentă se aprobă 

prin hotărâre a Consiliului Local.  

  Art. 13. Structura aparatului de specialitate al primarului și numărul de 
personal sunt stabilite în concordanță cu specificul instituției ,in limita mijloacelor 
financiare de care dispune, cu respectarea dispozițiilor legale.Personalul din aparatul 
de specialitate al primarului are statut de funcționar public și personal 
contractual.Acesta se numește și se eliberează din funcție de către primar,în 
conformitate cu prevederile legale. 
                Art.14.  Structura organizatorică a personalului primăriei este după cum 
urmează: 

a) Primar 
b) Viceprimar 
c) Secretar general 
d) Aparat de specialitate al primarului:  

- Compartiment financiar-contabil compus din: 2 consilieri si 1 inspector 
- Compartiment cadastru,agricultură,fond funciar compus din: 1 
consilier 
- Compartiment audit - vacant 
- Compartiment achiziții publice compus din: 1 consilier 
- Compartiment protectițe civilă compus din :2 inspectori din care 1 
ocupat si 1 vacant 
- Compartiment cultura - vacant 
- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului compus din: 1 
referent 
- Compartiment asistență social,autoritate tutelară compus din : 1 
inspector 
- Compartiment pază compus din : 1 paznic 
- Compartiment administrativ compus din: 1 guard –vacant, muncitor 
calificat(sofer microbuz școlar), administrator pășune – suspendat, 2 
muncitori calificați – vacante 

              Art. 15. Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute în 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coordonează compartimentele prevăzute mai sus și în organigrama 
primăriei. 
               Art.16. Funcționarii publici și personalul contractual colaborează permanent 
în vederea îndeplinirii în termen legal și de calitate a atribuțiilor ce intră în 
competența lor, precum și a altor sarcini primite din partea 
primarului,viceprimarului,secretarului general. 
 

 CAPITOLUL IV 
 ATRIBUŢIILE PRIMARULUI COMUNEI PIETROȘIȚA  

 



 Art.17. Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii, 

potrivit O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completarile ulterioare, după cum urmează:  

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

  b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  

  c) atribuţii referitoare la bugetul local;  

  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  

  e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

 În temeiul atribuţiilor de la lit. a), primarul îndeplinește: 

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

funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 

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

recensamantului; 

alte atribuţii stabilite prin lege; 

             c) alte atribuții stabilite prin lege. 

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul:  

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

privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

            b)participă la ședințele consiliului local și dispune mșsurile necesare pentru 

pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;  

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

  d) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.  

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul:  

  a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

  b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele 

prevăzute de lege;  

            c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în 

condițiile legii; 

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

emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;  

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

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

sediului secundar.  

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), primarul:  

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin 

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes local;  

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

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

din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (7) din O.U.G nr.57/2019, respectiv:  

  1. educaţia;  



  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială;  

  3. sănătatea;  

  4. cultura;  

  5. tineretul;  

  6. sportul;  

  7. ordinea publică;  

  8. situaţiile de urgenţă;  

  9. protecţia şi refacerea mediului;  

  10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;   

  13. podurile şi drumurile publice;   

 14. activităţile de administraţie social-comunitară;  

  15. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de 

pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  

  16. alte servicii publice stabilite prin lege;  

    

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

controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.129 alin.(7) 

din O.U.G nr.57/2019, ce sunt menţionate mai sus, precum şi a bunurilor din 

patrimoniul public şi  

privat al unităţii administrativ-teritoriale;  

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

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

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

instituţiilor şi serviciilor publice de interes  

local;  

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

aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;  

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

alte acte normative;  

  h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu 

consiliul judeţean.  În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare 

civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum 

şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului 

în localitate.  În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, 

sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 



administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de 

specialitate.   

            În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ 

sau individual.                        Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la 

cunostinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.  

 

                      CAPITOLUL V 

                   ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI PIETROȘIȚA 

 

              Art.18. Comuna Pietrosita are un viceprimar.Viceprimarul este subordonat 

primarului si, in situatiile prevazute de lege,inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in 

care se exercita, in numele primarului,atributiile ce ii revin acestuia.Primarul poate 

delega o parte din atributiile sale viceprimarului.  

  Stabilirea atribuţiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispoziţie 

emisă de Primarul localităţii.  

            Viceprimarul are urmatoarele atributii: 

            a)coordoneaza intreaga activitate de gospodarire a comunei , implicit a 

institutiilor de invatamant, sanatate,cultura, sport si celelalte unitati aflate in 

proprietatea sau administrarea primariei; 

            b)ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, 

in conditiile legii; 

            c)asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice,proprietatea comunei 

Pietrosita,instalarea semnelor de circulatie,desfasurarea normala a traficului rutier si 

pietonal, in conditiile legii; 

            d)raspunde de administrarea,gestionarea si intretinerea izlazului comunal; 

            e)ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de 

orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa de pe raza 

comunei,precum si pentru decolmatarea santurilor si a podetelor pentru asigurarea 

scurgerii apelor; 

              f)coordoneaza activitatea privind aplicarea legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat,cat si a persoanelor care efectueaza munca in folosul comunitatii; 

              g)efectueaza demersurile necesare achizitionarii materialelor necesare pentru 

buna desfasurare a activitatii institutiei (material de 

curatenie,consumabile,rechizite…..); 

              h)indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau date de primar; 

    

 

                             CAPITOLUL VI 

 

 ATRIBUŢIILE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PIETROSITA  

 

  Art.19. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, următoarele atribuţii:  



a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate 

dispozitiile primarului  si hotararile consiliului local; 

b) participa la sedintele consiliului local; 

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul 

local si primar; 

d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului 

local si a dispozitiilor primarului; 

 e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si 

persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a) ; 

f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi 

efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-

verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local; 

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local si a comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 

h) poate atesta, prin derogare de la preved. O.G.nr.26/2000 cu privire la 

asociatii si fundatii ,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de 

dezvoltare locala din care face parte comuna in cadrul caruia functioneaza; 

i) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi  a 

sedintelor ordinre ale consiliului local; 

j) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului 

local, a consilierilor locali; 

k numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta 

presedintelui de sedinta; 

l) informeaza presedintele de sedinta, cu privire la cvorumul si la majoritatea 

necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local; 

m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, 

semnarea si stampilarea acestora; 

n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unei hotarari ale consiliului local, sa 

nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art.228 alin.(2) din Codul 

Administrativ; informeaza presedintele de sedinta, cu privire la asemenea situatii si 

face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri; 

0) certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva institutiei; 

p) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti,in vederea 

acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunei, a 

beneficiilor de asistenta sociala; 

q)legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti,cu exceptia 

inscrisurilor sub semnatura privata; 

r) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de 

consiliul local si primar si conform fisei postului; 

 

                 

 

 

 



 

 

 

 

                CAPITOLUL VII 

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE                             

SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

 

Art. 20. Compartimentul financiar este subordonat direct primarului, 

colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.  

             Activitatea compartimentului se referă la activitatea legată de bugetul local, de 

contabilitate, impozite şi taxe şi buna gospodărire a patrimoniului.  

            Activitatea legată de bugetul local se referă la următoarele atribuţii principale:  

          a) intocmeşte proiectul de buget care este supus spre aprobare Consiliului Local 

la propunerea primarului; 

          b) intocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este 

nevoie; 

          c) intocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de investiţii;  

          d) defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole;  

          e) urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate;  

          f) intocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară, le 

supune aprobarii consiliului local trimestrial şi le transmite la Direcţia Gen.  

Finanţelor Publice;  

          g) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe 

trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei;  

          h) face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între 

articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar;  

          i) primeşte şi înaintează primarului virările de credite bugetare solicitate de 

către unităţile subordonate;  

          În cadrului compartimentului financiar sunt contabilizate cheltuielile efectuate 

de comuna Pietrosita, Atribuţiile principale sunt următoarele:  

          a) organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial 

darea de seamă contabilă;  

          b) verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile 

subordonate;  

          c) exercită controlul financiar preventiv, respectând legalitatea şi regularitatea 

operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice;  

          d) tine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,  

          e) efectuează operatiuni de deschidere de credite pentru unităţile subordonate în 

baza bugetelor de venituri şi cheltuieli; 

          f) intocmeşte documentele de plată către societăţile bancare şi urmăreşte 

primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare;  

          g) intocmeşte acte contabile în conformitate cu reglementările în vigoare;  



          h) intocmeşte rapoarte si statistici;  

          i) centralizează statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile 

angajaţilor şi sumele datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare;  

          j) indeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare;  

  Activitatea legată de impozite şi taxe se referă la:  

          a) stabilirea si sistarea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice 

si juridice, operarea tuturor modificarilor intervenite in baza de date conform actelor 

doveditoare;  

          b) verificarea contribuabililor asupra determinarii materiei impozabile reale, 

precum si asupra calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;  

          c) confruntarea datelor prezentate in dosar cu evidentele fiscale;  

          d) verificarea pe teren a datelor prezentate in cererea contribuabilului;  

          e) stabilirea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale şi calculul 

majorărilor de întârziere, soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor 

formulate la actele de control şi de impunere;  

           f) actualizarea tuturor evidenţelor fiscale; 

           g) evidenţa în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei specifice serviciului ; 

           h) eliberarea adeverinţelor, certificatelor fiscale şi a înscrisurilor la persoane 

fizice si juridice; 

           i) indosarierea şi arhivarea actelor ; 

           j) impunerea din oficiu a persoanelor fizice si juridice;  

           k) verificarea şi confruntarea datelor primite de la alte compartimente ale 

primăriei ( urbanism,starea civilă, compartimentul agricol);  

           l) ridicarea si verificarea documentelor bancare de la trezoreria statului;  

           m) tinerea evidentei restituirilor catre contribuabili ;  

           n) intocmirea contului de debite si incasari la sfarsitul anului fiscal;  

           o) intocmirea situatiilor si rapoartelor trimestriale si anuale;  

           p) emitere de chitanţe pentru sumele încasate; 

           r) calcularea şi încasarea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere în cazul 

plăţilor făcute după expirarea termenelor prevăzute de lege şi acordarea de bonificaţii 

în cazul plăţilor făcute cu anticipaţie;  

          s) înscrierea zilnică a sumelor încasate în borderouri, desfăşurate pe surse;  

          s) întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată debitorilor;  

          t) întocmirea titlurilor executorii în baza cărora se declanşează procedura şi se 

efectuează operaţiunile de executare silită;  

          t)întocmirea şi comunicarea somaţiilor de plată debitorilor; 

         u) cercetări prin mijloace proprii pentru identificarea domiciliului/sediului sau 

bunurilor debitorului;  

         v) efectuarea operaţiunilor de executare silită în baza titlurilor executorii 

transmise de alte organe; 

        x) aplicarea după caz succesiv sau concomitent a măsurilor de executare silită 

asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi înfiinţări de popriri potrivit legii, în 

limita valorii necesare realizării creanţei bugetare;  

       y) scăderea din evidenţă a obligaţiilor bugetare urmărite, achitate înainte de a fi 

transmise spre urmărire şi încasare organului de executare, celor anulate de instanţele 



judecătoreşti, a celor transmise altor organe de executare şi a celor restituite din 

diferite motive organului constatator;  

      w) stingerea efectelor procedurii de executare silită în situaţia în care pe parcursul 

acesteia debitul a fost achitat;  

     z) efectuarea operaţiunilor de compensare şi restituire.  

 Cu privire la evidenţa şi buna gospodărire a patrimoniului:  

      a) asigurarea inventarierii anuale a mijloacelor fixe si ale obiectelor de inventor;  

     b) prezentarea de propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;  

     c) propunerea şi urmărirea îndeplinirii unor măsuri cu privire la casarea, declasarea 

sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;  

     d) emiterea comenzilor pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere, inventar 

gospodăresc şi rechizite de birou; 

     e) indeplineste alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform fiselor 

posturilor; 

  

 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

 

      Art. 21. Compartimentul este subordonat direct primarului.  

           Colaborează:  

- cu toate compartimentele în conformitate cu planul de audit întocmit pentru:  

   a)stabilirea unor strategii economice şi de personal, perfecţionarea personalului, 

îmbunătăţirea activităţii în ansamblu ;  

    b) aplicarea măsurilor din planul de audit intern;  

          Atribuţiile auditorului:  

    a) intocmeşte şi supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care 

va cuprinde atât ctivitatile desfăşurate de primărie şi institutiile subordonate cât şi 

activitatile persoanelor fizice şi juridice care utilizează fonduri publice în baza unei 

finanţări din bugetul Consiliului Local Comunal Pietrosita; 

     b) certifică bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară a Consiliului Local;  

     c) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică 

erorile, risipa, gestiunea frauduloasă şi defectuoasă; 

     d)propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor 

vinovaţi;  

     e) supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, 

programarea, organizarea, coordonarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor;  

    f) evaluează economicitatea eficienţei, eficacităţii cu care sistemele de conducere şi 

de execuţie existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanţat 

din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;  

     g) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operaţiuni şi 

propune măsuri pentru diminuarea riscurilor;  

     h) propune primarului când este cazul contractarea externă de serviciu de expertiză 

sau consultanţă;  



     i) intocmeşte raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată care va trebui 

să cuprindă modul de desfăşurare al auditului, constatările făcute, concluzii şi 

recomandări. Trebuie să fie prezentate şi punctele de vedere ale persoanelor implicate 

în activitatea auditată în special a acelora cu care se semnalează deficienţe şi care pot 

fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit.  

     Raportul de audit intern va fi însoţit de întreaga documentaţie care să susţină 

recomandările, constatările şi concluziile.  

     j) tine evidenţele, rapoartele de audit în termen legal şi le arhivează conform 

normelor legale.  

     k) colaborează pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul 

DGFPCFS Dâmboviţa ; 

     l) prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a 

fondurilor necesare pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului; 

     m) asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;  

     n) asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu 

respectarea procedurilor legale şi în termenele stabilite;  

     o) exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin 

hotărâri ale Consiliului local comunal ori dispoziţii ale primarului sau primite de la 

Consiliul local sau primar.  

      Face verificări şi urmăreşte ca:  

     - toate operaţiunile ce privesc primăria să fie înregistrate în contabilitate pe bază de 

documente justificative;  

     - toate elementele patrimoniale din evidenţele contabile să corespundă cu cele 

identificabile fizic şi toate elementele de activ, pasiv, de venituri şi cheltuieli reflectă 

valori reale, există şi privesc Primăria Comunei Pietrosita;  

     - operaţiunile să fie contabilizate în perioada corespunzătoare urmărindu-se 

respectarea independenţei exerciţiului financiar;  

     - sumele să fie bine determinate aritmetic, exacte, urmărindu-se respectarea tuturor 

regulilor şi principiilor contabile, precum şi metodele de evaluare;  

     - operaţiunile să fie înregistrate în conturile corespunzătoare, conform planului de 

conturi pentru institutiile publice;  

     - toate operaţiunile să fie corect totalizate şi centralizate.  

      La nivelul primariei este asigurat de ACor. 

 

 COMPARTIMENTUL DE CADASTRU, AGRICULTURĂ, FOND 

FUNCIAR 

  

    Art. 22. Este subordonat direct primarului. Are rolul de a realiza activitatea de 

preluare, inregistrare şi gestionare a datelor referitoare la imobile (titluri de 

proprietate, posesori, suprafete, etc), inregistrarea si verificarea acestora si propune 

reconstituirea - constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in vederea 

aplicării legilor fondului funciar. 

- ia in evidenta imobilele situate pe teritoriul administrativ al comunei, in vederea 

actualizarii bazei de date si materializarii ei pe planuri cadastrale in functie de titlurile 

legale de proprietate emise in conformitate cu prevederile Legii Nr. 18/1991 



republicata şi a Legii Nr. 1/2000, a proceselor verbale de punere in posesie si a 

planurilor de situatie anexe la acestea;  

- ia in evidenta si materializeaza pe planuri cadastrale imobilele retrocedate in baza 

unor hotarari judecatoresti, dispozitii ale primarului, hotărâri ale Consiliului Local si 

puneri in posesie;  

 - preia, înregistreaza si analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor;  

- intocmeşte situatii definitive, si in urma verificarilor efectuate, completeaza anexele 

regulamentului cu persoanele fizice si juridice îndreptatite sa li se atribuie teren, cu 

mentionarea suprafetei si amplasamentelor stabilite, conform planului de delimitare si 

parcelare intocmit, le prezinta comisiei comunale spre aprobare si validare, împreuna 

cu documentatia necesara;  

- verifica pe teren si in evidentele existente la Primăria comunei Pietrosita, situatia 

juridica actuala a terenului si întocmeste referatul de specialitate;  

- prezinta Comisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar referatul intocmit cu situatia 

juridica a terenului si propunerea de emitere sau neemitere a titlului de proprietate;  

- intocmeste tabelele centralizatoare pe care, însotite de actele de propietate, le 

înainteaza Prefecturii jud. Dambovita; 

- preia titlurile de proprietate si le înmaneaza persoanelor îndreptatite potrivit 

competentelor ce le revin, participa la punerea în posesie a persoanelor îndreptatite sa 

primeasca terenul;  

- tine evidenta titlurilor de proprietate emise, a proceselor verbale de punere in posesie 

si a planurilor de parcelare intocmite.  

- intocmirea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol, atât scris, cât şi electronic  

- centralizarea la nivel de comună a datelor cuprinse în Registrul Agricol la termenele 

prevăzute de normele tehnice  

- verificarea datelor înscrise în Registrul Agricol prin confruntarea înscrierilor cu 

actele justificative şi evaluări la faţa locului 

- intocmirea rapoartelor, situaţiilor statistice agricole 

- efectuarea sondajelor statistice agricole 

- pe baza datelor înscrise în Registrul Agricol, eliberează certificate şi adeverinţe  

- intocmirea dosarelor cetăţenilor pentru obţinerea statutului de Exploataţie agricolă 

- atribuţii specifice în derularea acordării subvenţilor agricole constând în bani sau 

cupoane 

- atribuirea de adrese postale noi pentru imobile (terenuri, terenuri si constructii) 

- indeplineste alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform fisei 

postului; 

 

            COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE  

 

Art. 23. Compartimentul de achiziţii publice este subordonat direct primarului, 

colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.  

              Activitatea compartimentului se compune din:  



- intocmeşte programul anual de achiziţii publice pe baza propunerilor şi 

referatelor întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de 

prioritate; 

 - elaborează sau, coordonează activitaţea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire; 

- se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea 

fundamentării bugetului de venituri şi cheltuielie pentru fiecare an bugetar; 

- intocmeşte şi transmite, după caz, documentele necesare atribuirii contractelor 

de achiziţie publică prin încredinţare directă; 

- se ocupă cu organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică (achiziţii de produse, servicii sau lucrări); 

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

achiziţiilor publice şi finanţărilor externe; 

- programează şi urmăreşte respectarea etapelor de derulare a achiziţiilor 

publice; 

- intocmeşte referate pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice; 

- se ocupă de rezolvarea contestaţiilor, restituirea garanţiilor de participare, 

informarea ofertanţilor privind rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii 

întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor; 

- urmăreşte respectarea regulilor de publicitate (SEAP) necesare asigurării 

transparenţei proceselor de achiziţie publica (anunturi, anunţuri de atribuire, anulare 

procedură, suspendare procedură, etc.) 

- asigură colaborarea cu ANAP, Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, în conformitate cu actele normative în vigoare 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi servicii; 

- intocmeşte contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa contractelor de 

achiziţii publice ; 

- intocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

- urmăreşte derularea proiectelor cu finanţare externă contractate, întocmind 

periodic informări privind problemele apărute în derulare; 

- elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementări specifice 

autorităţilor administraţiei publice locale pentru domeniul sau de activitate; 

           Sarcini referitoare la achiziţiile publice  

           - intocmirea documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei- 

Caiet de Sarcini, in conformitate cu prevederile legale;  

          -publicarea anuntului de participare;  

          -  vizualizarea ofertelor in SEAP;  

          - verificarea ofertelor in raport cu prevederile Caietului de sarcini (eligibilitate, 

capacitate tehnica , indeplinirea criteriilor de atribuire – valoare, calitate, durata de 

executie, garantii etc. );  

          - intocmire Proces Verbal de vizualizare oferte;  

          - intocmirea raportului procedurii;  

          - comunicare rezultate;  

          - analiza contestatiilor;  



          - solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatelor finale;  

          - contractarea lucrarilor/achizitiilor care au facut obiectul licitatiei cu ofertantii 

castigatori  

          - intocmirea documentatiei standard în cazul licitaţiilor pentru concesionări  

          - publicarea anuntului de participare în SEAP;  

           - vizualizarea ofertelor in SEAP;  

          - verificarea ofertelor in raport cu prevederile Caietului de sarcini (eligibilitate, 

capacitate tehnica si economico-financiara, indeplinirea criteriilor de atribuire – 

valoare, calitate, durata de executie, garantii etc.);  

           - intocmire Proces Verbal de vizualizare oferte;  

           - intocmire raportului procedurii;  

           - comunicare rezultate;  

           - analiza contestatiilor;  

           - solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatelor finale;  

           - indeplineste alte atributii date de organelle ierarhic superioare si conform fisei 

postului; 

 

 COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ 

 

Art.24. Compartimentul protecţie civilă este subordonat direct primarului, 

colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.  

Activitatea compartimentului se compune din:  

- planificarea şi întocmirea documentelor operative (Planul de Protecţie Civilă, 

Planul de apărare împotriva dezastrelor, planul de apărare împotriva inundaţiilor 

conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, planurile de protecţie); 

- identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale 

şi tehnologice de pe teritoriul comunei; 

- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analiza datelor şi informaţiilor 

referitoare la protecţia civilă; 

- inştiinţarea instituţiilor şi societăţilor comerciale şi alarmarea populaţiei în 

situaţii de urgenţă;. 

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

precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

- asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de 

urgenţă sau de conflict armat; 

- organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de 

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

reabilitarea unităţilor publice afectate; 

- asigură verificarea şi menţinerea în mod permanent a stării de funcţionare a 

Punctelor de Comandă de Protecţie Civilă şi dotarea acestora cu materialele şi 

documentele necesare; 

- asigurã realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a cãilor de acces şi a 

sistemelor de anunţare, alarmare; 

- asigurã încadrarea SVSU cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi 

pregãtirea profesionalã şi antrenarea acestora; 



- asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind 

înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de 

dezastru sau la ordin; 

- duce la îndeplinire planurile de pregătire de protecţie civilă; 

- tine evidenţa pregătirii de protecţie civilă şi raportează despre datele acestei 

activităţi Serviciului Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

- intocmeşte evidenţa adăposturilor de protecţie civilă; 

- intocmeşte şi supune spre aprobarea primarului proiectul de buget al protecţiei 

civile; 

- asigură serviciul de permanenţă la primărie în caz de dezastre şi păstrează 

secretul asupra acţiunilor specifice desfăşurate; 

- analizeazã, anual dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor 

şi asigurã completarea acestuia; 

- analizeazã şi soluţioneazã petiţiile cetãţenilor cu privire la apãrarea împotriva 

incendiilor; 

- urmăreşte îmbunătăţirea parametrilor de mediu în comuna ; 

- face propuneri pentru îmbunătăţirea parametrilor atmosferici prin construirea 

şi extinderea perdelelor de protecţie, a spaţiilor verzi, parcurilor, gardurilor vii, etc; 

      - asigură protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri 

specifice ca: 

- extinderea suprafeţelor împădurite; 

- amenajarea corespunzătoare a pajiştilor şi a păşunilor; 

- urmărirea amplasării construcţiilor în funcţie de destinaţia terenului, etc; 

      - stabileşte regimul ariilor protejate şi a monumentelor naturii; 

      - realizează protecţia aşezărilor umane prin îmbunătăţirea microclimatului 

rural, întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul comunei şi a zonelor 

limitrofe; 

      - urmăreşte îmbunătăţirea calităţii apelor şi ecosistemelor acvatice; 

      - urmăreşte dezvoltarea reţelelor de recuperare a deşeurilor refolosibile; 

      - indeplineşte orice alte sarcini ce revin administraţiei locale conform Legii 

protecţiei mediului nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare; 

      - indeplineşte sarcinile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319 din 14 iulie 2006 în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 

2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

      - indeplineşte atribuţiile de cadru tehnic PSI şi agent de inundaţii; 

      - indeplineste alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform fisei 

postului; 

  

      COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

 

Art.25. Compartimentul este subordonat direct secretarului general al comunei, 

colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul pimăriei.  



Atribuţii principale:  

- intocmeşte şi eliberează avizele, certificatele şi autorizaţiile în conformitate cu 

prevederile legale, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; 

           - atribuirea de adrese postale noi pentru imobile (terenuri, terenuri si 

constructii) ; 

- ia mãsuri pentru respectarea de cãtre persoanele fizice şi juridice a 

prevederilor legale în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului 

- ia măsuri de sancţionare a celor ce nu respectă prevederile legale în domeniul 

urbanismului şi amenajării teritoriului, 

- este împuternicitul primarului, ca organ de control în domeniul urbanismului 

şi amenajării teritoriului; 

- urmăreşte realizarea investiţiilor realizate în comună finanţate din surse 

bugetare şi extrabugetare; 

- răspunde de modul în care sunt aplicate taxele la toate actele şi faptele din 

sfera atribuţiilor sale; 

- intocmeşte şi transmite rapoartele statistice prevăzute de lege în domeniul său 

de activitate; 

- propune Consiliului Local şi acordă asistenţă pentru redactarea proiectelor de 

hotărâre privind procedura şi competenţele în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului; 

- urmăreşte respectarea proiectelor pentru executarea construcţiilor de către 

proprietari; 

- urmăreşte respectarea actelor normative în domeniu, la schimbarea destinaţiei 

clădirilor (din locuinţe în magazine); 

- participă, împreună cu organele fiscale la inspecţia fiscală privind baza de 

impunere formată din clădiri, ocazie cu care verifică respectarea proiectelor şi a 

dimensiunilor construcţiilor ; 

- indeplineste si alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform 

fisei postului; 

 

     COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, AUTORITATE 

TUTELARĂ 

 

Art.26. Compartimentul este subordonat direct secretarului general al comunei, 

colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul pimăriei.  

 Atribuţii principale:  

- inregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen 

legal.  

- intocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în 

termen legal.  

- stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii 

ajutorului social.  

- urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le 

revin.  



- propune modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetaarea 

plăţii ajutorului social,  

- efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care 

au stat la baza acordării ajutorului social.  

- inregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a 

ajutoarelor de urgenţă.  

- transmite în termen legal la Direcţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001.  

- intocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi 

propune stabilirea unor măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii 

marginalizării sociale.  

- propune acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 

lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat.  

- primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari 

precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de 

acordare a acestui drept.  

- intocmeşte şi înaintează AJPIS borderoul privind situaţia cererilor înregistrate 

pentru acordarea alocaţiei de stat.  

- primeşte cererile şi propune D.G.A.S.P.C. pe bază de anchetă socială 

schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.  

- primeşte cererile şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile 

care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;  

- verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de 

acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru 

familia monoparentală;  

- propune pe bază de referat pimarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, 

după caz, a alocaţiei de susţinere a familiei;  

- efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor 

de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei de susţinere a familiei;  

- propune pe bază de referat pimarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, 

după caz, a alocaţiei familiale complementare/de susţinere pentru familia 

monoparentală;  

- intocmeşte şi transmite până în data de 5 a lunii urmatoare pentru luna 

anterioara la DJPS Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru 

sustinerea familiei aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile 

Legii 277/2010 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; 

Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a 

alocaţiei;  

- comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere 

/ modificare / încetare a dreptului la alocaţia pentru sustinerea familiei ;  

- intocmeste anexe pentru referate (aprobare, respingere, modificare, 

suspendare, incetare ajutor social) respectind prevederile L 416/ 2001;  

- intocmeste raportul statistic privind aplicarea prevederilor Legii 416/2001 si 

alte situatii dupa caz;  



 - primeşte, verifică şi înaintează, pe bază de borderou dosarele de indemnizaţie 

sau stimulent creştere copil; 

 - verifică situaţia persoanelor cu handicap grav; 

            - indeplineste si alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform 

fisei postului. 

 

          COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

Art.27. Compartimentul administrativ este subordonat direct viceprimarului 

comunei .  

 Principalele atribuţii;  

 Atribuţiile şoferului;  

- transportul elevilor. Orarul şi ruta curselor, respectiv lista nominală a elevilor 

beneficiari se stabileşte de Primarul comunei  şi se comunică în scris şoferului.  

 - transportul personalului primăriei. 

            -alte atributii conform fisei postului si date de organele ierarhic superioare; 

Atribuţiile guardului:  

- asigurǎ curǎţenia, întreţinerea şi paza primãriei, permanenţa la telefon, 

primeşte note telefonice şi informeazǎ despre ele sau despre producerea vreunor 

evenimente secretarul sau primarul localitǎtii; 

- asigurã curãţenia în jurul primãriei şi paza bunurilor aflate în curtea primãriei. 

-alte atributii conform fisei postului si date de organele ierarhic superioare; 

Atributii administratorului: 

- asigură paza izlazurilor comunale; 

- răspunde de vegetaţia forestieră existentă pe izlazuri; nu permite niciunei 

personae să taie sau să degradeze arbori; 

- în cazul în care găseşte arbori tăiaţi are obligaţia depistării şi sancţionării 

făptaşilor; 

- verifică dacă animalele care păşunează pe izlazurile comunale sunt învoite şi 

ia măsuri de sancţionare pentru deţinătorii de animale care nu respectă normele de 

păsunat stabilite de Consiliul Local ; 

- asigură paza suprafeţelor plantate cu puieţi de arbori şi arbuşti din izlazurile 

comunale, luând măsurile necesare preîntâmpinării producerii de pagube materiale. 

-atributii conform fisei postului si date de organele ierarhic superioare; 

Atribuţiile muncitorilor: 

-conform fisei posturilor; 

 

    COMPARTIMENTUL CULTURĂ 

 

Art.28. Compartimentul cultura este direct subordonat secretarului general al 

comunei. 

Obiectul de activitate al căminului cultural:  

Asigură cadrul de desfăşurare a activităţilor de productie, promovare şi difuzare 

culturală şi artistică, în toate domeniile artei (literatura, teatru, muzica, dans, balet, arte 

vizuale, etnografie si folclor).  



În realizarea obiectului său de activitate, are următoarele atribuţii principale:  

  -promovează şi desfăşoară activităţi culturale şi artistice specifice, manifestări 

sportive, educative, recreativ-distractive şi de agrement; 

- iniţiază şi organizează concursuri cu specific cultural, artistic, ştiinţific;  

- asigură participarea cetăţenilor în conceperea şi organizarea manifestărilor 

culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive, educative, recreativ-distractive 

şi de agrement;  

- elaborează programul anual al manifestărilor cultural-artistice supus spre 

aprobare Consiliului Local;   

- colaborează cu instituţii publice şi alte autorităţi, pentru diversificarea, 

modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale oferite în cadrul instituţiei; 

- indeplineste si alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform 

fisei postului; 

Căminul cultural aduce venituri la bugetul local prin taxele provenite din 

inchirierea de spaţii pentru activităţi culturale şi de interes public stabilite prin 

hotarare de consiliul local.  

 

    COMPARTIMENTUL PAZĂ 

 

Art.29. Compartimentul pază este subordonat direct viceprimarului comunei  şi 

se compune dintr-un paznic ce îşi desfăşoară activitatea la primărie.  

 Atribuţiile compartimentului: 

- asigură paza primăriei, permanenţa la telefon şi fax, primeşte note telefonice şi 

informează despre acestea sau producerea de evenimente conducerea unităţii; 

- asigură curăţenia în primărie şi în jurul ei; 

- răspunde de paza bunurilor aflate în primărie, în curtea primăriei şi de cele 

lăsate în custodie; 

- nu are voie să părăsească locul de muncă decât cu aprobarea şefului ierarhic; 

nu are voie să primească la locul de muncă persoane străine; 

- persoanele venite în control vor fi întâmpinate şi informate despre 

desfăşurarea serviciului. 

- indeplineste si alte atributii date de organele ierarhic superioare si conform 

fisei postului; 

 

 

ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR 

 

         Art.30. Atat functionarii publici cat si personalul contractual au obligatia de a 

manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a 

dotarilor. 

                     Vor studia legislatia specifica domeniului de activitate si vor raspunde de 

aplicarea corecta a acesteia,vor pastra confidentialitatea. 

              

             CAPITOLUL VIII 

 



            DISPOZITII FINALE 

 

Art.31. Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce sunt prezentate în Regulament, se 

completează de drept cu actele normative în vigoare care privesc activitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cu  

hotărâri ale Consiliului local al comunei Pietrosita.  

Art.32. Prezentul Regulament va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data 

aprobării lui în Consiliul local şi se va transmite tuturor compartimentelor pentru a fi 

adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, cât şi personalului care va fi încadrat în viitor.La 

data intrarii in vigoare a prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea 

regulamentul aprobat prin HCL nr.17/2013. 

 

                      

 

                        Presedinte de sedinta, 

                        Tudorache Ionut 

 

                                                                                                                       Intocmit, 

                   Secretar general, 

                 Coman Mariana 

 

 

 

 


