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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA

Anexa nr. 1 la H.C.L.
Nr. 2/31.01.2012

R E G U L A M E N T DE O R G A N I Z A R E
ŞI F U N C Ţ I O N A R E

1. AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI SCÂNTEIA,
2. AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
3. AL SERVICIULUI COMUNITAR DE CADASTRU ŞI
AGRICULTURĂ,
4. AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ,
5. AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,
6. AL INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR DE INTERES LOCAL,
RESPECTIV, BIBLIOTECA PUBLICĂ ŞI CĂMINELE
CULTURALE DIN SCÂNTEIA,
7. AL PERSONALULUI ANGAJAT ÎN FUNCŢIA DE
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP
GRAV,
8. AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU
EVIDENŢA PERSOANELOR.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin
1

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Consiliul local al comunei Scânteia este autoritatea administraţiei publice locale care,
împreună cu primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate rezolvă treburile publice de
la nivelul comunei.
Art.2. Primarul comunei este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna funcţionare a
aparatului de specialitate.
Art.3. Viceprimarul şi secretarul comunei coordonează activităţile de la nivelul aparatului de
specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, astfel cum este stabilit prin
hotărârea consiliului local privind aprobarea organigramei.
Art.4. Secretarul comunei are principalele categorii de atribuţii, conform art. 117 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între
aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor
prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea
de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.
Art.5. În exercitarea atribuţiunilor ce-i revin, personalul din cadrul aparatului de specialitate,
conlucrează cu Instituţia Prefectului, cu autorităţile administraţiei publice judeţene, conducerile serviciilor
publice ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale de pe teritoriul judeţului, cu Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, cu ministerele precum şi cu conducerile regiilor autonome, societăţilor
comerciale şi ale instituţiilor de interes judeţean sau local, după caz.
Art.6. (1) Aparatul de specialitate al primarului, format din funcţionari publici şi persoane cu contract
individual de muncă, este organizat pe servicii şi compartimente independente.
(2) Atribuţiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt organizate pe criteriul diferenţierii
activităţilor desfăşurate, după cum urmează:
a. Activităţi cu privire la operaţiunile economico-financiare.
b. Activităţi cu privire la arhitectul-şef.
c. Activităţi tehnico-administrative.
d. Activităţi cu caracter juridic şi de secretariat.
e. Activităţi de Organizare, Resurse Umane şi Informatizare.
f. Activităţi cu privire la Integrarea Europeană.
g. Activităţi cu privire la Auditul Public Intern şi Control Financiar.
h. Activităţi cu privire la Programe şi Integrare Regională.
i. Activităţi cu privire la Relaţiile Publice.
Art.7. Programul de lucru al personalului va fi stabilit prin Regulamentul Intern al aparatului de
specialitate al primarului comunei Scânteia.
Art.8. (1) Primarul comunei va putea stabili şi alte atribuţiuni decât cele prevăzute în prezentul
Regulament sau sarcini ce decurg din acte normative nou adoptate. Atribuţiile vor fi cuprinse detaliat în fişa
postului, pentru fiecare categorie de personal în parte.
(2) Atribuţiile cuprinse în fişa postului astfel cum erau cu ocazia concursului, nu pot face obiectul unei
renunţări sau restricţionări din partea conducătorului autorităţii locale.
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(3) Fişa postului poate suferi modificări, în sensul că se poate pune în sarcina unui salariat a unor
atribuţii suplimentare, numai cu acordul acestuia. Acordul salariatului nu este necesar, când suplimentarea
atribuţiilor sunt urmarea modificărilor legislative intervenite într-un domeniu deja reglementat.
CAPITOLUL II. ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA OPERAŢIUNILE ECONOMICO-FINANCIARE
A. Activităţi cu privire la buget-finanţe
Art. 9. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea de bugetfinanţe este efectuată de către funcţionarii publici care exercită atribuţiile specifice contabilului-şef şi a
casierului şi agentului fiscal.
(2) Principalele atribuţii ale funcţionarilor publici menţionaţi la art. 9 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele:
a. Organizează, îndrumă şi coordonează ordonatorul principal de credite de la nivelul autorităţii locale şi
asigură împreună cu D.G.F.P. Iaşi elaborarea proiectului de buget (în toate variantele), conform prevederilor
Legii finanţelor publice locale nr. 500/2002, a Legilor bugetului de stat şi a Normelor metodologice emise de
Ministerul Finanţelor.
b. Îndrumă şi coordonează ordonatorii secundari de credite finanţaţi din bugetul propriu al comunei Scânteia în
vederea fundamentării şi elaborării propunerilor de cheltuieli care apoi se analizează şi se înscriu în proiectul
de buget al comunei.
c. Verifică analizează şi centralizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de
subordonare locală, urmărind necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a
cheltuielilor bugetare şi din celelalte fonduri, mobilizarea resurselor existente, creşterea eficienţei în utilizarea
fondurilor.
d. Elaborează calculele privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor şi evoluţiile acestora în perspectivă,
pentru acţiunile finanţate din bugetul local.
e. Pregăteşte lucrările privind veniturile şi cheltuielile definitive ale bugetului local şi ale bugetului unităţilor de
subordonare locală, atât în faza de proiect cât şi în faza definitivă, inclusiv a veniturilor proprii în vederea
repartizării sumelor defalcate din impozitul pe venit conform prevederilor legii.
f. Întocmeşte, în colaborare cu personalul ce exercită atribuţiile specifice arhitectului-şef la nivelul comunei,
după apariţia Legii bugetului, lista de investiţii pe ordonatori şi surse de finanţare (cu urmărirea includerii
cheltuielilor de capital deja efectuate) şi o prezintă spre aprobare Consiliului Local.
g. Asigură, după aprobarea cheltuielilor definitive, defalcarea acestora pentru activitatea proprie şi pentru
serviciile şi instituţiile subordonate şi transmite către acestea sumele aprobate, verifică şi corelează
repartizarea pe trimestre propuse de instituţiile respective prin bugetele de venituri şi cheltuieli.
h. Verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea solicitărilor de modificare a bugetului propriu
al comunei, a bugetelor serviciilor şi instituţiilor de subordonare locală în vederea elaborării propunerilor ce se
supun aprobării conducerii.
i. Ridică zilnic contul de execuţie al bugetului local de la Trezoreria Iaşi, analizează veniturile existente astfel
încât să poată fi efectuate cheltuielile bugetare şi efectuarea de punctaje cu D.G.F.P. şi Trezoreria Iaşi privind
execuţia bugetului.
i. Întocmeşte zilnic deschiderea de credite, dispoziţiile bugetare, ordinele de plată către ordonatorul de credite,
urmăreşte încadrarea lor în buget şi depune documentele la Trezorerie.
j. Întocmeşte lunar, execuţia bugetului comunei Scânteia pe fiecare ordonator de credite atât la venituri, cât şi
la cheltuieli.
k. Urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul comunei şi a fondurilor extrabugetare în vederea
informării periodice a conducerii asupra modului de realizare a acestora şi propune măsuri atunci când se
constată abateri de la prevederile legale.
l. Urmăreşte şi analizează contul general de execuţie al comunei, ce cuprinde creditele aprobate iniţial,
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creditele definitive şi plăţile efectuate, excedentul şi deficitul după caz, pe baza dărilor de seamă contabile şi a
contului privind execuţia de casă.
m. Redactează solicitări, în conformitate cu prevederile legale în materie, către Consiliul Judeţean şi alte
organisme centrale pentru suplimentarea bugetului local, în vederea asigurării finanţării anumitor activităţi.
n. Întocmeşte evidenţa contabilă a bugetului propriu al comunei conform prevederilor Legii Contabilităţii nr.
82/1991, republicată, (întocmeşte fişele de cont analitice, notele contabile, balanţele de verificare sintetice şi
analitice şi darea de seama contabilă).
o. Verifică, centralizează şi depune trimestrial dările de seamă şi execuţiile bugetare ale ordonatorilor
secundari de credite finanţaţi din bugetul comunei.
p. Analizează, verifică şi centralizează datele referitoare la bugetul estimat pe următorii ani.
r. Elaborează lucrările solicitate de InstituŢia Prefectului, Consiliul Judeţean, Guvern, Ministerul Finanţelor şi
alte organe de specialitate ale administraţiei centrale de stat .
s. Participă la lucrările Comisiei de supervizare a licitaţiilor.
t. Solicită fondurile necesare pentru Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, după analiza solicitărilor
primite.
ţ. Întocmeşte borderourile de plată necesare aplicării Legii 416/2001.
u. Efectuează analize economice privind capacitatea autorităţilor locale de a suporta din veniturile proprii
contribuţia locală aferentă programelor de finanŢare .
v. Efectuează calcule estimative pentru toate cheltuielile autorităţilor locale, în cazul în care a câştigat proiecte
cu finanţare în vederea contractării de împrumuturi la bănci comerciale pentru asigurarea fondurilor necesare
începerii investiţiei.
x. Îndeplineşte şi alte sarcini transmise de Consiliul Local, Primar, Viceprimar, Secretarul comunei sau
personalul ce efectuează activitatea de audit public intern.
B. Activităţi cu privire la venituri şi fonduri speciale
Art.10. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
venituri şi fonduri speciale este efectuată de către funcţionarii publici care exercită atribuţiile specifice
contabilului-şef, ale casierului şi agentului fiscal.
(2) Principalele atribuţii ale funcţionarilor publici menţionaţi la art. 10 alin. (1) din prezentul
Regulament, sunt următoarele:
a. Elaborarea documentaţiilor economice şi a proiectelor de hotărâri pentru instituirea/actualizarea
următoarelor categorii de impozite şi taxe, conform Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal:

impozitul pe clădiri;

impozitul pe teren;

taxa asupra mijloacelor de transport;

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

impozitul pe spectacole;

taxa hotelieră;

taxe speciale;

alte taxe locale.
b. Elaborarea documentaţiilor economice şi a proiectelor de hotărâri pentru instituirea/actualizarea
următoarelor categorii de taxe speciale, în condiţiile legii:
 taxe speciale pentru păşunatul pe islazul comunal;
 taxe speciale pentru adăpostirea animalelor găsite nesupravegheate până la preluarea acestora de
către stăpân, proprietar, administrator, etc.;
 taxe speciale pentru utilizarea apei din sursa Dorobanţ;
 taxe speciale pentru eliberarea imprimatelor eliberate la solicitarea persoanele interesate.
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 taxe speciale pentru întocmirea anumitor acte, altele decât cele care intră în atribuţiile autorităţii
locale;
 taxe speciale pentru verificarea documentaţiilor primare ce stau la baza înscrierii/radierii din/în
registrul agricol, pentru verificarea documentaţiilor ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism,
pentru verificarea documentaţiilor ce stau la baza emiterii autorizaţiilor de construire, pentru verificarea
documentaţiilor ce stau la baza înscrierii în registrul special cu arendă;
 taxe speciale măsurări, remăsurări, alinieri proprietăţi de către serviciul comunitar de cadastru şi
agricultură Scânteia;
 taxe speciale pentru acces la serviciile oferite de căminul cultural;
 taxe speciale pentru servicii şi/sau utilizarea domeniului public oferite de/în Zona de agrement de pe
malul lacului Scânteia;
 taxe speciale pentru xerocopierea anumitor documente, la solicitarea persoanelor interesate;
 taxe speciale pentru anunţurile publicitare la avizierul sediului administrativ al comunei ( pentru
afişarea autorizaţiilor şi a certificatelor de urbanism;
 taxe speciale pentru asigurarea funcţionării serviciului voluntar pentru situaŢii de urgenŢă;
 taxe speciale pentru protecţia civilă;
 taxe speciale pentru consultarea arhivei deţinute de autoritatea locală;
 taxe speciale reprezentând contribuţii pază, în conformitate cu prevederile legale în materie;
c. Elaborarea documentaţiilor economice şi a proiectelor de hotărâri pentru instituirea,
modificarea/actualizarea tarifelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe, a tarifelor de
închiriere a terenurilor amenajate şi neamenajate aflate în patrimoniul comunei Scânteia;
d. Transmiterea către instituţii, agenţi economici, a informaţiilor referitoare la tarife, impozite, taxe şi taxe
speciale adoptate prin hotărâri ale consiliului local Scânteia, precum şi oferirea de detalii metodologice de
constituire a acestora.
e. Sprijinirea şi îndrumarea serviciilor şi instituţiilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în
vigoare în domeniul impozitelor, taxelor locale şi taxelor speciale .
f. Centralizarea necesarului de formulare fiscale tipizate şi a formularelor fiscale cu regim special pentru
autoritatea locală; solicitarea de la R.A. Imprimeria Naţională a necesarului de formulare cu regim special;
urmărirea contractelor încheiate cu tipografia agreată la nivelul judeţului Iaşi pentru realizarea formularelor
tipizate conform legislaţiei în vigoare.
g. Gestionarea fondului pentru pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor conform H.G.
nr. 577/1997:
1. Întocmirea convenţiilor de finanţare între Consiliul Local Scânteia şi Consiliul Judeţean, beneficiari ai
fondurilor alocate prin programul anual;
2. Întocmirea, împreună cu Direcţia de Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice (DUATLP) şi
Serviciul Public de Administrarea Drumurilor Judeţene, a decontului justificativ privind utilizarea
sumelor primite conform H.G. nr. 577/1997, modificată prin H.G. nr. 221/1999 privind “Programul de
alimentare cu apă a satelor şi pietruirea drumurilor comunale”;
3. Transmiterea către cei implicaţi a precizărilor M.L.P.T.L. Bucureşti a precizărilor referitoare la acest
program.
h. Gestionarea Fondurilor PHARE - RICOP (partea de grant) alocate Consiliului Local prin asigurarea
evidenţei sintetice şi analitice a fondurilor RICOP, alocate pe fiecare proiect separate şi a dobânzii bonificate;
i. Gestionarea fondului pentru garantarea împrumutului extern, conform A.I.S.G.:
1. Asigurarea evidenţei sintetice, întocmirea notelor contabile;
2. Urmărirea asigurării surselor financiare şi alimentarea Fondului
i. Gestionarea fondului pentru realizarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire
a băncilor de date conform Hotărârii Guvernului României nr.521/1997:
1. Gestionarea fondului special şi asigurarea evidenţei sintetice şi analitice;
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2. Întocmirea decontului justificativ privind lucrările executate de consiliul local şi transmiterea lui la
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în colaborare cu D.U.A.T. din cadrul Consiliului
Judeţean Iaşi;
3. Primirea sumelor alocate bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
j. Analiza şi întocmirea periodică a unor situaţii privind preţurile şi tarifele pentru produse şi servicii
oferite/prestate de către regiile autonome cărora li s-au concesionat diverse servicii, ale activităţilor cu caracter
de monopol natural, ale activităţilor economice cu caracter special funcţie de legislaţia în vigoare.
k. Exercitarea activităţii fiscale privind stabilirea, urmărirea, constatarea, încasarea şi controlul impozitelor,
taxelor, taxelor speciale, a amenzilor şi a majorărilor de întârziere care sunt venituri proprii ale comunei
Scânteia, soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control şi impunere,
conform O.G. nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare:
1. Solicită contribuabililor toate informaţiilor, justificările sau explicaţiile referitoare la declaraţiile sau
documentele supuse controlului;
2. Solicită prezenţa contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul unităţii fiscale;
3. Examinează orice înscrisuri, documente, registre sau evidenţe contabile ale contribuabililor care pot fi
relevante pentru stabilirea corectă a impozitelor datorate şi pentru modul de respectare a obligaţiilor
fiscale de către aceştia;
4. Solicită contribuabililor copii după orice înscris, document sau înregistrare contabilă necesare pentru
stabilirea corectă a obligaţiilor bugetare datorate;
5. Stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite, calculează dobânzi şi penalizări de
întârziere pentru neplata la termenele legale ale impozitelor şi taxelor datorate, dispune măsurile
necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili, a obligaţiilor fiscale ce le revin;
6. Consemnează în mod obligatoriu, rezultatele controlului fiscal în procese-verbale de control, note de
constatare, procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi în fişe de control;
7. Ţine evidenţa tuturor impozitelor, taxelor, taxelor speciale şi a amenzilor datorate pe fiecare
contribuabil.
l. Exercitarea activităţii de executare a creanţelor bugetare cuvenite bugetului comunei Scânteia:
1. Întocmeşte şi transmite (cu ARE) fiecărui debitor o Înştiinţare de plată prin care i se notifică acestuia
suma de plată datorată;
2. Centralizează stadiul încasării creanţelor bugetare pentru continuarea procedurii de executare silită.
m. Exercită activitatea de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor formulate la actele de control
şi/sau de impunere.
n. Centralizează şi raportează Oficiului Concurenţei ajutoarele de stat acordate şi întocmeşte documentaţia
necesară în vederea autorizării de către Consiliul Concurenţei a ajutorului de stat.
o. Asigură evidenţa relaţiilor financiare (fluxuri financiare) care au loc între Consiliul Local Scânteia şi agenţii
economici care prestează servicii publice şi furnizează informaţiile necesare Oficiului Concurenţei cu privire la
fluxurile financiare existente, precum şi evidenţa sumelor acordate sub forma ajutoarelor de stat şi
transmiterea de informaţii Oficiului Concurenţei, conform anexelor din H.G. nr. 599/2000 privind aprobarea
procedurilor de raportare, monitorizare şi informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
p. Verifică situaţiile privind încasarea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de
construcţii centralizate de către personalul cu atribuţiile specifice arhitectului-şef.
r. Îndeplineşte atribuţiile cuprinse în Regulamentul propriu de organizare a evidenţei şi controlului asupra
modului de respectare a condiţiilor stabilite la acordarea înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor
venituri ale bugetului propriu al comunei Scânteia. Regulamentul va fi elaborat în termen de 90 de zile de la
data adoptării prezentei hotărâri.
s. Realizarea evidenţei analitice şi sintetice a veniturilor bugetului propriu al comunei Scânteia pe fiecare sursă
şi pe fiecare contribuabil, conform clasificaţiei bugetare.
t. Analizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare ale regiilor autonome şi societăţilor
comerciale de subordine locală.
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ţ. Analiza ofertelor primite pentru contractare/angajare de credite interne sau externe; analiza ofertelor de
asociere şi/sau parteneriat în vederea obţinerii de surse alternative de finanţare.
u. Realizarea lucrărilor solicitate de consiliul local, de primar, de viceprimar, de secretar care nu au un
caracter periodic, inclusiv a corespondenţei primite zilnic.
C. Activităţi cu privire la executarea creanţelor bugetare
Art.11. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
executarea creanţelor bugetare este efectuată de către funcţionarii publici care exercită atribuţiile specifice
contabilului-şef şi ale casierului şi agentului fiscal.
(2) În conformitate cu O.G. nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare
locale, competenţa de gestionare şi colectare a creanţelor bugetare locale revine administraţiei publice locale.
(3) Constituie obiect al colectării creanţelor bugetare locale debitele provenind din impozite, taxe
locale, chirii, redevenţe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetelor locale, precum şi accesoriile acestora,
respectiv dobânzi, penalizări si penalităţi de întârziere.
(4) Principalele atribuţii ale funcţionarilor publici menţionaţi la art. 11 alin. (1) din prezentul
Regulament, sunt următoarele:
a. Să dispună măsuri asigurătorii prin personalul împuternicit, înaintea începerii procedurii de executare silită,
atunci când există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi ascundă ori să-şi risipească
averea / patrimoniul.
b. Să efectueze, în baza unei dispoziţii motivate a primarului, poprirea asiguratorie asupra veniturilor şi/sau
sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea debitorului, după caz, oriunde s-ar afla.
c. În cazul înfiinţării sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit
de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară Iaşi.
d. Organele de executare silită, pentru stingerea obligaţiile datorate bugetului local, vor proceda la acţiuni de
executare silită.
e. În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi
sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare şi
consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu.
f. Efectuarea executării silite începe prin comunicarea unei somaţii în care i se notifică debitorului că are
obligaţia să efectueze plata sumelor datorate în termen de 15 zile sau să facă dovada stingerii obligaţiei la
bugetul local, în caz contrar aplicându-i-se modalităţile de executare silită. Somaţia este însoţită de o copie
certificată de pe titlul executoriu.
g. Executarea silită a creanţelor bugetelor locale se efectuează numai în temeiul unui titlu executoriu emis de
organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul debitorul, persoana fizică
sau juridică, ori unde acesta este luat în evidenţa fiscală.
h. Pentru debitorii obligaţi în mod solidar la plata creanţelor bugetului local se va întocmi un singur titlu
executoriu.
i. Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creanţele bugetelor locale, se transmit în
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la emitere, spre executare silită organului competent de
soluţionare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind
organului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul / sediul ori unde este luat în evidenţa fiscală debitorul,
după caz.
j. Obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau a sediului debitorului, precum
şi a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale acestuia.
k. La cererea organului de executare, băncile, organele de poliţie, instituţiile care gestionează registre publice
sau altele asemenea ori alte persoane juridice sau fizice sunt obligate să furnizeze de îndată, în scris, datele şi
informaţiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum şi pentru luarea altor măsuri
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privind stingerea creanţelor bugetare locale, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de
taxe, tarife, comisioane sau alte sume.
l. Organele de executare sunt obligate să asigure confidenţialitatea informaţiilor primite.
m. În exercitarea atribuţiilor ce le revin pentru aplicarea procedurii de executare silită executorii bugetari locali
pot:
1. să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi
păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să
analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare
venituri ori bunuri ale debitorului;
2. să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi
să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
3. să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în
determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
n. Obligaţia executorul bugetar local, la începerea executării silite, să verifice dacă bunurile se găsesc la locul
aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale
debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creanţei.
o. Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar local, care încheie un proces-verbal de sechestru;
p. Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului sub semnătură sau i se comunică
la domiciliul ori la sediul acestuia, precum şi, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urmă semnând, cu
menţiunea de primire a bunurilor în păstrare;
r. Executorul bugetar local care constată că bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta
în procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelaşi
proces-verbal va declara sechestrate, când este necesar, şi alte bunuri pe care le va identifica.
s. Constatarea făcută de executorul bugetar local ca în legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit fapte
care pot constitui infracţiuni, se va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru şi va sesiza de îndată
organele de urmărire penală competente.
t. Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de îndată
Biroului de carte funciară efectuarea inscripţiei ipotecare, anexând un exemplar al procesului-verbal de
sechestru.
ţ. La întocmirea procesului-verbal de sechestru şi în tot cursul executării silite organul de executare poate
numi un administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit,
a chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii
privind imobilul respectiv.
u. Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul de
executare îi va fixa o remuneraţie, ţinând seama de activitatea depusă.
v. În scopul valorificării bunurilor, pentru evaluarea acestora organul de executare va apela la organe şi
persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achiziţiile publice şi care
sunt obligate să-şi îndeplinească atribuţiile ce le revin în acest sens.
x. Atunci când consideră necesar, organul de executare poate proceda la actualizarea preţului de evaluare.
z. Organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalităţile prevăzute
de dispoziţiile legale în vigoare şi care, faţă de datele concrete ale cauzei, se dovedeşte a fi mai eficientă,
respectiv:
1. înţelegerea părţilor;
2. vânzare directă;
3. vânzare la licitaţie;
4. vânzare în regim de consignaţie, numai în cazul bunurilor mobile;
5. alte modalităţi admise de lege.
z'. Cu privire la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită executorul bugetar va întocmi,
de îndată, un proces-verbal, care se va semna de toţi cei prezenţi la aceasta.
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a1. Prezentarea organului de executare în instanţa de judecată, ca parte în proces, privind acţiunile a căror
obiect sunt contestaţii la executare silită.
b 1. Obligaţiile bugetare locale urmărite de organele de executare pot fi scăzute din evidenţa acestora în cazul
în care debitorul respectiv se găseşte în stare de insolvabilitate.
c1. În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile după declararea stării
de insolvabilitate, organele de executare vor lua măsurile necesare de redebitare a sumelor şi de executare
silită.
d 1. Organul de executare este în drept ca pentru creanţele bugetului local, datorate de comercianţii societăţii
comerciale, cooperative de consum ori cooperative meşteşugăreşti sau persoane fizice, să ceară instanţelor
judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în condiţiile legii.
e1. În scopul stabilirii răspunderii altor persoane decât debitorul, organul de executare va întocmi un procesverbal în care vor fi arătate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în
cauză. Procesul-verbal se va supune spre aprobare conducerii organului de executare.
f1. Procedura de executare silită asupra persoanei responsabile se va realiza de către organul de executare în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 39/2003 şi nu va împiedica continuarea, dacă este cazul, a procedurii de
executare silită începute asupra debitorului principal.
g 1. Obligaţia organului de executare de a ţine evidenţa dosarelor care privesc executarea silită într-un registru
special.
D. Activităţi financiar-contabile
Art. 12. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea financiarcontabilă este efectuată de către funcţionarii publici care exercită atribuţiile specifice contabilului-şef şi ale
casierului şi agentului fiscal.
(2) Activitatea de control financiar-preventiv va fi desfăşurată de contabilul-Şef, în conformitate cu
prevederile legale în materie.
(3) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată şi a H.G. nr. 704/1993 prin care se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii.
(4) Principalele atribuţii ale funcţionarilor publici menţionaţi la art. 12 alin. (1) din prezentul
Regulament, sunt următoarele:
1. Activităţi financiare:
a. operaţiuni de încasări şi plăţi cu numerar (diverse taxe pentru eliberări autorizaţii, contravaloarea unor
imprimate, chirii, încasarea şi virarea ratelor, amenzi şi penalizări cuvenite bugetului de stat, plata salariilor,
plata îndemnizaţiilor pentru consilierii locali, plata avansurilor spre decontare);
b. operaţiuni de încasări şi plăţi fără numerar (încasarea debitelor de orice fel, plăţi pentru plata agentului
termic, energiei electrice, apă, salubritate, carburanţi, piese de schimb pentru autoturismul din dotare, tehnică
de calcul, plăţi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, rate, etc., plăţi pentru servicii executate de
terţi, plăţi privind realizarea programului de investiţii).
2. Activităţi de contabilitate:
a. Comuna Scânteia foloseşte în activitatea de contabilitate 60-70 conturi.
b. Întregul patrimoniu al comunei Scânteia este înregistrat pe conturi de bilanţ, conturi ce sunt grupate astfel :
1. contabilitatea mijloacelor fixe;
2. contabilitatea obiectelor de inventar;
3. contabilitatea materialelor;
4. contabilitatea mijloacelor băneşti şi alte valori.
c. Patrimoniul este inventariat obligatoriu cel puţin o dată pe an.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin
9

3. Activităţi de evidenţă contabilă:
a. întocmirea actelor justificative şi a documentelor contabile.
b. organizarea circuitului actelor justificative şi a documentelor contabile, precum şi înregistrarea lor în mod
cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă.
c. organizarea şi executarea controlului financiar preventiv în conformitate cu reglementările în vigoare.
d. organizarea evidenţei contabile, sintetice şi analitice şi ţinerea ei la zi;
e. întocmirea dărilor de seamă contabile.
f. clasarea şi păstrarea actelor justificative.
Art.13. Munca de organizare şi ţinere a evidenţei contabile, întocmirea şi executarea programelor de
venituri şi cheltuieli, a dărilor de seamă contabile, presupun următoarele sarcini generale:
a. întocmirea şi centralizarea documentelor de încasări şi plăţi conform registrului de casă.
b. asigurarea evidenţei conturilor de cheltuieli materiale, cheltuieli de personal, a contului de venituri şi
cheltuieli de capital.
c. verificarea şi decontarea zilnică a cheltuielilor privind diurna de deplasare, transport şi cazare şi
evidenţierea lor într-un registru întocmit pentru astfel de operaţiuni, în conformitate cu actele normative în
vigoare.
d. asigurarea corelării conturilor de bancă pentru depuneri, cu cele de ridicări de numerar prin casă pe articole.
e. verificarea zilnică a extrasurilor de cont şi contabilizarea lor.
f. întocmirea şi înregistrarea notelor contabile în fişele analitice a conturilor de cheltuieli materiale, de personal,
cheltuieli de capital, venituri conform clasificaţiei bugetare.
E. Activităţi administrativ-gospodăreşti
Art.14. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea administrativgospodărească este efectuată de către personalul angajat în cadrul serviciului public de administrare a
patrimoniului public Şi privat al comunei Scânteia,
(2) Cu titlu de excepţie, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de către personalul mai sus
menţionat, activitatea de gestiune a materialelor va fi efectuată de către personalul desemnat de ordonatorul
de credite, cu aprobarea expresă a persoanei căreia i se deleagă această atribuţie.
(3) Principalele atribuţii ale personalului contractual menţionat la art. 14 alin. (1-2) din prezentul
Regulament, sunt următoarele:
a. efectuare lucrări edilitar- gospodăreşti în comuna Scânteia;
b. gospodăreşte bunurile materiale din dotarea autorităţilor locale ale comunei Scânteia.
c. asigură executarea reparaţiilor curente de orice fel atât la bunuri, cât şi la imobile, în limita priceperii şi
îndemânării de care dă dovadă. Pentru lucrări calificate se va proceda conform legislaţiei în materie de achiziţii
publice.
d. urmăreşte şi ia măsuri în vederea menţinerii în stare igienică şi gospodărească corespunzătoare a spaţiilor
de lucru, de depozitare şi parcare din administrarea Consiliului Local Scânteia.
e. gestionează toate bunurile materiale din inventarul autorităţilor locale Scânteia, prin gestionarul desemnat;
f. participă la întocmirea planul de investiţii pentru activitatea proprie a autorităţilor locale ale comunei
Scânteia.
g. asigură aprovizionarea magaziei cu toate materialele necesare bunei funcţionări a autorităţii locale.
h. asigură aprovizionarea parcului auto cu carburanţi şi lubrifianţi, precum şi repararea acestuia în unităţile de
service specializate, în limita normativului stabilit de consiliul local.
i. urmăreşte respectarea normelor P.S.I. şi a normelor de protecţie a muncii în toate spaţiile şi locurile de
muncă din administrarea Consiliului Local Scânteia.
j. asigură muncitorilor de întreţinere echipamentul de lucru şi protecţie în conformitate cu normativele în
vigoare.
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k. participă în comisiile de inventariere şi de casare a bunurilor conform dispoziţiilor emise de primarul
comunei.
l. urmăreşte respectarea programului şi de către personalul ce asigură paza instituţiei prin pază publică de
persoanele obligate la această contribuţie cetăţenească.
m. Va aplica viza tehnică conform O.M.F. nr. 123/2001 pe documentele privind necesitatea, oportunitatea
achiziţiilor materiale şi prestări servicii.
n. încheie procesele verbale de recepţie a bunurilor, lucrărilor şi de prestări servicii.
o. conform graficului privind circuitul documentelor predă la personalului cu atribuţiile specifice contabilului-şef
din cadrul aparatului de specialitate actele justificative de consumuri materiale, facturi pentru aprovizionări
însoţite de NIR-uri semnate de comisia de recepţie.
CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ARHITECTULUI-ŞEF
A. Activităţi de urbanism şi amenajare a teritoriului
Art.15. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea de urbanism
şi amenajare a teritoriului este efectuată de către personalul care exercită atribuţiile specifice arhitectului-şef.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. H.G. nr. 525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV a Reţeaua de localităţi; H.G. nr. 382/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism pentru zonele de riscuri naturale; H.G. nr. 855/2001 privind modificarea H.G. nr. 525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul; Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Ghid privind
elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – indicativ GM – 007 – 2000; Legea nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III a – zone protejate.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 15 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Organizează banca de date privind urbanismul şi amenajarea teritoriului şi asigură gestionarea acesteia
(cadrul natural, reţeaua de localităţi, populaţia, infrastructura, potenţialul economic, protecţia şi conservarea
mediului natural şi construit, factori de risc natural şi tehnologic etc.).
b. Participă cu materiale specifice urbanismului şi amenajării teritoriului, la elaborarea strategiei de dezvoltare
socio - economică, a politicilor sectoriale şi studiilor de prognoză privind zonificarea teritorială a comunei
Scânteia.
c. Urmăreşte implementarea prevederilor planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către toţi
operatorii implicaţi în sfera de interes respectivă (amplasare, proiectare, execuţie etc.).
d. Pregăteşte cadrul pentru informatizarea activităţilor privind urbanismul şi amenajarea teritoriului.
e. Întocmeşte notele de fundamentare pentru elaborarea documentaţiilor privind delimitarea zonelor protejate
şi expuse la riscuri naturale; întocmeşte proiectele de Hotărâri de Consiliu pentru delimitarea zonelor protejate
şi expuse la riscuri naturale; realizează demersurile pentru instituirea zonelor de protecţie a valorilor de
patrimoniu cultural.
f. Avizează temele program pentru obiectivele noi, importante din domeniul public şi privat, din punct de
vedere al respectării reglementărilor prevăzute în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului
aprobate.
g. Prezintă propuneri pentru punerea în valoare a monumentelor naturii şi instituirea de rezervaţii naturale de
interes local, în corelare cu dezvoltarea loisir-ului (turism, agrement, odihnă, sport); realizează inventarierea
principalelor resurse turistice; gestionează registrele locale ale patrimoniului turistic.
h. Colaborează şi primeşte asistenţa tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,
la amplasarea şi executarea lucrărilor de interes local, din partea Consiliului Judeţean Iaşi.
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i. Participă la avizarea şi aprobarea Planului de amenajare a teritoriului comunei Scânteia şi asigură
actualizarea periodică a acestuia.
j. Coordonează activitatea de actualizare, elaborare, avizare şi aprobare a Planurilor Urbanistice Generale,
Zonale şi de Detaliu ale Localităţilor ( P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi Regulamentelor de Urbanism aferente (R.L.U.)
pentru domeniul specific.
k. Analizează şi supune aprobării Planurile Urbanistice Zonale pentru zone protejate şi aşezări de vacanţă
situate în teritoriul administrativ al comunei Scânteia.
l. Colaborează cu întregul personal din cadrul aparatului de specialitate la întocmirea documentaţiilor pentru
programele cu finanţare externă (RICOP, SAPARD, Banca Mondială, etc.).
m. Colaborează la elaborarea de studii de dezvoltare regională - participă la realizarea P.A.T. Regiunea de
Nord- Est, P.A.T.Z. Prut, P.A.T.Z. - teritoriul metropolitan Iaşi.
n. Colaborează la organizarea acţiunilor de instituire a Zonei Economice Libere, Agenţiei de dezvoltare a
teritoriului metropolitan Iaşi, a Parcului tehnologic şi a altor obiective de interes local sau regional, ce pot avea
impact asupra comunei Scânteia.
o. Colaborează cu autorităţi publice locale din ţară şi instituţii din alte ţări în domeniul urbanismului, amenajării
teritoriului, dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere.
p. Colaborează cu întregul personal din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţii şi agenţi economici
interesaţi în vederea realizării programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a comunei,
cuprinderea acestora în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, pentru domeniul specific
r. Verifică în teren modul de respectare a prevederilor din documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate,
întocmeşte rapoarte de control pe care le comunică primarului şi consiliului local.
s. Constată, stabileşte şi sancţionează, pe bază de împuternicire, contravenţiile în conformitate cu prevederile
legii.
t. Propune spre aprobare Consiliului Local lucrările pentru protecţia monumentelor.
ţ. Analizează dosarele preliminare depuse de către iniţiatori în vederea declanşării procedurii de expropriere
pentru utilitate publică, asigură secretariatul comisiei de cercetare prealabilă.
u. Analizează propunerile pentru atribuire şi schimbare de denumiri ale obiectivelor din subordinea Consiliului
Local, le supune avizării în comisia de specialitate şi întocmeşte expunerea de motive pentru hotărârile de
aprobare ale acestora.
v. Coordonează activitatea de prezentare a P.U.G., P.U.Z., P.U.D. la Comisia de Urbanism din cadrul
Consiliului Judeţean şi la Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului al judeţului Iaşi, în vederea
eliberării Avizului Unic.
x. Participă la lucrările Comisiei de inventariere a terenurilor, clădirilor, construcţiilor speciale, reparaţiilor
capitale şi curente.
y. Colaborează cu Inspectoratul de Protecţia Mediului la întocmirea şi urmărirea aplicării măsurilor de protecţie
a mediului în localităţile comunei.
w. Elaborează programele pentru realizarea lucrărilor de introducere a cadastrului de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date, conform legislaţiei în vigoare; stabileşte priorităţile în funcţie de
interesul localităţilor; evaluează mijloacele financiare necesare pentru lucrările de cadastru imobiliar - edilitar şi
de constituire a băncilor de date urbane.
z. Colaborează cu toate unităţile de profil în vederea asigurării caracterului unitar şi obligatoriu al planurilor
cadastrale.
a1. Urmăreşte execuţia lucrărilor de introducere a cadastrului de specialitate imobiliar - edilitar şi de constituire
a băncilor de date urbane; controlează şi avizează lucrările pe faze şi categorii de lucrări.
b 1. Verifică în teren lucrările specifice cadastrului imobiliar - edilitar şi de constituire a băncilor de date.
c1. Asigură legăturile funcţionale pentru finalizarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar, recepţia şi
decontarea acestora cu direcţia specializata din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
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d 1. Asigură legăturile funcţionale şi de colaborare cu Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie cu
privire la controlul, recepţia şi avizarea lucrărilor de cadastru imobiliar - edilitar şi de constituire a băncilor de
date urbane.
e1. Verifică documentaţiile topografice întocmite conform H.G. nr. 834/1991, participă la recepţia topografică a
lucrărilor şi le susţine în cadrul şedinţei comisiei de specialitate.
f1. Coordonează activitatea de constituire şi gestionare a băncii de date a lucrărilor publice şi construcţiilor
conform H.G. nr. 853/1998.
g 1. Organizează şi coordonează activitatea de constituire şi gestionare a fondului cartografic în domeniul
cadastrului imobiliar-edilitar.
h 1. Colaborează cu organismele abilitate la elaborarea strategiei judeţene în domeniul turismului şi protecţiei
monumentelor.
i1. Verifică şi transmite documentaţiile la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în vederea
obţinerii certificatului de patrimoniu turistic.
j1. Elaborează strategiile de dezvoltare a turismului pentru comuna Scânteia.
k1. Elaborează propunerile de dezvoltare a turismului care stau la baza întocmirii Programului anual de
dezvoltare a turismului.
l1. Participă la acţiunea de omologare a traseelor turistice.
m1. Urmăreşte activităţile turistice astfel încât agenţii economici cu activităţi în domeniul turismului să aibă
acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.
n 1. Verifică documentaţiile de urbanism referitor la problemele de turism; inventariază zonele protejate
construite sau naturale; completează şi actualizează baza de date cu structurile turistice de primire.
o 1. Realizează şi actualizează baza de date cu fişele monumentelor istorice.
p 1. Realizează materiale publicitare (hărţi, ghiduri, pliante, etc.) pentru activitatea de promovare a turismului;
promovează cereri de finanţare pe diferite programe, pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare a
turismului.
r1. Primeşte îndrumări şi este sprijinit de Consiliul Judeţean Iaşi în aplicarea corectă a legislaţiei în domeniile
amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru, turism, gestiunea localităţilor, protecţia mediului şi monumentelor.
s1. Colaborează cu experţi în domeniu, oferă training şi elaborează materiale pe teme de management rural.
t1. Analizează şi răspunde la toate solicitările pe teme specifice activităţii compartimentului.
ţ1. Îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de consiliul local, primar, viceprimar, secretarul comunei.
B. Atribuţii cu privire la autorizarea şi inspecţia în construcţii
Art.16. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
autorizarea şi inspecţia în construcţii este efectuată de către personalul care exercită atribuţiile specifice
arhitectului-şef.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată,
privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi
completată prin Legea nr. 453/2001; Legea nr. 455/2002 privind aprobarea O.U.G.R. nr. 5/2002 pentru
modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului nr. 1943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; Legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii, Legii nr. 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii; H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice; Ordinul
M.L.P.T.L. nr. 1589/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregătire şi desfăşurare a
avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor; H.G. nr. 650/2001 Pentru aprobarea
Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii; Ordinul M.L.P.A.T. nr. 38/N/2000
privind obligaţia de marcare a construcţiilor cu plăcuţe de identificare; Ordinul M.L.P.T.L. nr. 542/2003 pentru
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aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi
valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului,
urbanism şi habitat; Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, O.U.G. nr. 27/2003
privind procedura aprobării tacite.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 16 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Emite acte de autoritate, conform competenţei : certificate de urbanism, avize ale structurii de specialitate,
autorizaţii de construire / desfiinţare .Verifică documentaţiile depuse din punct de vedere formal, al respectării
conţinutului - cadru şi poartă corespondenţa cu beneficiarii.
b. Desfăşoară activitatea de autorizare în construcţii pentru a emite C.U. şi A.C. / A.D.
c. Asigură obţinerea Acordul unic în cazul în care emitentul este primarul comunei, până la constituirea C.A.U.ului la comuna respectivă .
d. Urmăreşte implementarea prevederilor planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către toţi
operatorii implicaţi în sfera de interes respectivă (amplasare, proiectare, execuţie, recepţie lucrări, monitorizare
în timp, etc.).
e. Primeşte îndrumare şi i se acordă asistenţa-tehnică de către Consiliul Judeţean Iaşi, de specialitate în
domeniul autorizării în construcţii, la cerere.
f. Organizează banca de date proprie privind autorizarea în construcţii, asigură gestionarea acesteia şi
transmite periodic situaţia centralizată.
g. Colaborează cu autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii din alte ţări în domeniul autorizării şi disciplinei
în construcţii, dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere.
h. Colaborează cu celelalte compartimente, instituţii şi agenţi economici interesaţi în vederea realizării
programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, cuprinderea acestora în planurile
urbanistice şi documentaţiile tehnice, pentru domeniul specific.
i. Verifică în teren modul de respectare a prevederilor din documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate,
întocmeşte acte de control, conform competenţelor atribuite Instituţiei Arhitectului Şef .
j. Verifică în teren amplasamentele pentru care se solicită Certificat de urbanism în vederea obţinerii
Autorizaţiei de Construire pentru lucrări ce se autorizează de către Primar sau Consiliul Judeţean.
k. Este supus controlului cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism, autorizaţii de construire,
autorizaţii de desfiinţare şi modul de păstrare a evidenţei lor, conform competenţei privind autorizarea în
construcţii.
l. Constată, stabileşte şi sancţionează, pe baza de împuternicire, contravenţiile în conformitate cu prevederile
legii. Întocmeşte procese verbale de contravenţie pentru încălcarea prevederilor legii în domeniul urbanismului
şi construcţiilor.
m. Aduce la cunoştinţă trimestrial Primarului Şi Consiliului Local, listele cu certificatele de urbanism,
autorizaţiile de construire / desfiinţare emise.
n. Verifică în teren sesizările şi reclamaţiile legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată,
modificată şi completată.
o. Ţine evidenţa monumentelor, a siturilor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor naturale şi zonelor cu risc
natural, îndeplineşte atribuţii privind relevarea şi analiza stării monumentelor istorice în teritoriu.
p. Organizează şi ţine la zi arhiva primară cu certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, precum şi alte
documente din competenţa serviciului.
r. Predă periodic la arhiva comunei dosarele cu actele emise.
s. Gestionează arhiva topo, valorifică contra cost hărţi, planuri sau copii ale acestora.
t. Participă la selecţii de oferte şi licitaţii organizate pentru achiziţii publice.
ţ. Urmăreşte periodic evidenţa privind durata de execuţie pentru lucrările autorizate, atenţionează beneficiarii
referitor la eventuala prelungire a termenului, participă la recepţia lucrărilor executate şi efectuează
regularizarea taxelor de autorizare, conform legii.
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u. Raportează periodic situaţia emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire / desfiinţare
către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Iaşi.
v. Întocmeşte şi raportează lunar situaţia încasării taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism,
autorizaţiilor de construire / desfiinţare, prelungirea valabilităţii acestora şi regularizarea taxei de autorizare,
către personalul cu atribuţiile specifice contabilului-şef din cadrul aparatului de specialitate.
x. Analizează şi răspunde la toate solicitările pe teme specifice activităţii compartimentului.
y. Îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de Consiliul Local, primar, viceprimar sau secretarul comunei.
CAPITOLUL IV. ACTIVITĂŢI TEHNICO-ADMINISTRATIVE
A. Activităţi cu privire la investiţii
Art.17. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
investiţii este efectuată de către personalul care exercită atribuţiile specifice arhitectului-şef, inginerului agricol
Şi de personalul cu atribuţii edilitar-gospodăreşti.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile:
1. H.G.R. 577/1997, republicată, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. raportare M.L.P.T.L. a realizărilor lunare.
b. încheierea Convenţiei între Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Iaşi.
c. verificarea stadiului fizic al lucrărilor realizate.
2. H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor
programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu
locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. obţinerea aprobărilor necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.
b. furnizarea către Antreprenorul General, la cererea acestuia, a datelor privind terenul şi utilităţile sale pentru
zonele de lucru şi asigurarea accesului în zona de lucru.
c. informarea M.L.P.T.L. asupra unor eventuale schimbări necesare în lucrări, care reies din execuţia
lucrărilor.
d. furnizarea către Antreprenorul General a instrucţiunilor privind măsurile necesare pentru asigurarea
securităţii lucrărilor, în cazul în care acestea sunt ameninţate.
e. monitorizarea calităţii şi progresului lucrărilor.
f. examinarea şi verificarea lucrărilor care urmează să devină ascunse, la notificarea Antreprenorului General
cu privire la aceste lucrări.
g. verificarea îndeplinirii condiţiilor de recepţie, la notificarea Antreprenorului General privind declanşarea
procesului de recepţie la terminarea lucrărilor.
h. informarea M.L.P.T.L. asupra eventualelor defecte apărute urmare exploatării în condiţii normale de
utilizare, pe perioada garanţiei de bună execuţie.
i. confirmarea situaţiei la zi a stadiului lucrărilor şi a situaţiei financiare şi transmiterea la M.L.P.T.L. a situaţiilor
de lucrări.
j. notificarea către M.L.P.T.L. a problemelor, dificultăţilor, efectelor rezultate care au influenţă asupra graficului
de realizare a lucrărilor, propuneri şi măsuri de rezolvare şi/sau prevenire.
k. informarea M.L.P.T.L. în legătură cu situaţiile care periclitează realizarea lucrărilor şi care nu se pot rezolva
pe plan local.
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l. urmărirea execuţiei proiectării şi execuţiei lucrărilor de racord electric necesare pentru asigurarea punerii în
funcţiune a sistemelor de alimentare cu apă.
m. asigurarea preluării, după recepţia la terminarea lucrărilor, a sistemelor de alimentare cu apă, în
exploatarea consiliului local.
3. H.G. nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din
cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineret
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. asigurarea legăturii cu M.L.P.T.L. şi cu Consiliul Judeţean Iaşi.
b. asigurarea asistenţei tehnice la solicitare în colaborare cu Consiliul Judeţean Iaşi.
c. monitorizarea stadiului fizic şi al recepţionării lucrărilor.
d. inventarierea necesarului de locuinţe pentru tineri şi transmiterea situaţiilor la M.L.P.T.L.
4. H.G. nr. 829/2002 privind programul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. inventarierea necesarului de locuinţe pentru persoanele sau familiile fără locuinţă din comuna Scânteia.
b. înaintarea la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a fi comunicate M.L.P.T.L. a situaţiei persoanelor fără locuinţă şi
a necesarului de locuinţe de necesitate/temporare.
5. O.G. nr. 20/1994 - privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. asigurarea legăturii cu M.L.P.T.L.
b. urmărirea realizării expertizelor şi proiectelor de consolidare.
c. notificarea în scris a proprietarilor asupra obligaţiilor ce le revin pentru reducerea riscului seismic al
clădirilor, precum şi asupra faptului că îşi asumă riscul şi răspunderea efectelor potenţiale ale seismelor, în
cazul în care nu se conformează obligaţiilor legale.
d. intensificarea mediatizării (articole în ziare locale de largă circulaţie) pericolului public pe care îl prezintă
clădirile încadrate în clasa I de risc seismic.
e. informarea proprietarilor asupra facilităţilor financiare acordate în condiţiile Legii nr. 460/2001 privind
proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare şi punerea la dispoziţia acestora a legislaţiei în vigoare.
6. Programul de reducere a riscului seismic finanţat de Banca Mondială
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. asigurarea legăturii cu M.L.P.T.L.-Direcţia Generală Tehnică în Construcţii şi M.A.P.- Direcţia Generală de
Investiţii.
b. urmărirea realizării proiectelor lucrărilor de consolidare.
7. Construirea de săli de sport.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. asigurarea legăturii cu Compania Naţională de Investiţii S.A. – transmitere documentaţii solicitate.
b. solicitarea asistenţei tehnice din partea Consiliului Judeţean Iaşi pentru întocmirea documentaţiilor solicitate
de C.N.I.
8. Reparaţii capitale la şcolile din mediul rural, R.K. şcoli finanţate din Fondul Naţional de Solidaritate conform
H.G. nr. 1210/2000 privind acoperirea unor cheltuieli ale unor instituţii şi unităţi de interes public.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. deplasarea la obiectivele finanţate, verificarea stadiului fizic, participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor
executate.
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b. colaborare cu Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi şi cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru
transmiterea, verificarea documentaţiei necesare decontării situaţiilor de lucrări.
c. asistenţă tehnică acordată pentru recepţia finală a lucrărilor, după expirarea perioadei de garanţie şi
participarea la aceste recepţii.
9. Programul de reabilitare a şcolilor finanţat de MEC – Banca Mondială
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în vederea întocmirii listelor de priorităţi, a documentaţiilor
necesare promovării şi aprobării obiectivelor de investiţii.
b. obţinerea autorizaţiei de construire, avizelor, acordurilor pentru obiectivele aprobate.
c. urmărirea stadiului derulării obiectivelor aprobate.
d. urmărirea asigurării contribuţiei locale.
10. Programul SAPARD.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. depunerea diligenţelor necesare în vederea întocmirii unor proiecte viabile.
b. urmărirea stadiului realizării proiectării şi execuţiei lucrărilor aprobate.
11.Programul RICOP.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.
b. urmărirea stadiului realizării execuţiei lucrărilor.
c. raportări P.I.U.
d. participare la predare amplasament, faze determinante şi la recepţia lucrărilor.
12. Gaze naturale, energie electrică, energie termică.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. acordarea asistenţei tehnice în demararea investiţiilor privind alimentarea cu gaze naturale a localităţilor
componente comunei Scânteia.
b. urmărirea investiţiilor în sectorul gazelor naturale, energiei electrice şi termice în comuna Scânteia.
c. urmărirea asigurării stocurilor de combustibil lichid şi solid în sezonul rece.
d. întocmirea de situaţii privind stabilirea coordonatelor generale şi a priorităţilor pentru un Program naţional de
reabilitare, modernizare şi eficientizare a sistemelor de încălzire centralizată.
e. colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Nord-Est în domeniul infrastructurii în scopul realizării unui plan de
dezvoltare regional.
f. colaborează cu Agenţia Română pentru Investiţii Străine.
g. asigură obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare pentru centralele termice de la Şcolile de pe raza
comunei.
h. întocmeşte inventarul centralelor şi P.T. care necesită reabilitare
13. Alte atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament, privind RC, RK,
consolidări, la clădirile din patrimoniul sau în subordinea Consiliului Local, investiţii noi:
a. Culegerea datelor din teritoriu privind: Natura amplasamentelor, regimul juridic al amplasamentelor,
întocmire relevee, alte date tehnice.
b. colaborează la elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, ce se
finanţează din fondurile proprii ale administraţiei publice locale cu respectarea normelor şi normativelor în
vigoare;
c. colaborează la elaborarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie pentru obiective noi de investiţii, ce se
finanţează din fondurile proprii ale administraţiilor publice locale, cu respectarea normelor şi normativelor în
vigoare.
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d. colaborează la elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor, autorizaţiilor
de construire.
e. Elaborează teme de proiectare.
f. Elaborează documentaţii pentru organizare licitaţii.
g. Inventarierea fondului construit din sectoarele: învăţământ, sănătate, cultură, administraţie locală
(capacitate, stare fizică, propuneri de reabilitare sau amenajare)
h. Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de reparaţii la obiective social-culturale din
administrarea Consiliului Local.
i. Actualizarea devizelor generale ale obiectivelor aflate în execuţie, în cadrul normelor de investiţii ale
autorităŢilor locale ale comunei Scânteia.
j. Urmăreşte realizarea programelor aprobate de Consiliul Local privind dezvoltarea economică şi socială a
comunei, care implică activităţi specifice de proiectare.
k. Îndeplineşte şi alte îndatoriri care decurg din hotărârile Consiliului Local şi guvernamentale referitoare la
activitatea în domeniul proiectării.
l. Răspunde de perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale.
m. Răspunde de realizarea programului de informatizare a activităţii serviciului, parte componentă a
programului de informatizare a activităţii autorităţii locale.
14. Programele care se desfăşoară sau care pot fi accesate:
a. alimentări cu apă la sate (H.G. nr. 577/97 şi H.G. nr. 687/97)
b. reparaţii şcoli mediul rural din bugetul local sau din alte surse.
c. Programul RICOP.
d. gaze naturale, energie termică, energie electrică – studiu fezabilitate
15. Alte atribuţii ale personalului menţionat la art. 17 alin. (1) din prezentul Regulament.
a. culegerea şi sistematizarea datelor privind obiectivele în derulare sau propuse.
b. fundamentarea propunerilor pentru admiterea la finanţare a investiţiilor.
c. monitorizarea lucrărilor şi a fondurilor alocate.
d. inventarierea tehnică în vederea constituirii băncii de date şi programului de alocaţii bugetare.
e. monitorizarea derulării lucrărilor la obiectivele cuprinse în programele cu finanţare externă sau internă.
B. Activităţi cu privire la patrimoniu şi licitaţii
Art.18. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
patrimoniu şi licitaţii este efectuată de către personalul care exercită atribuţii de achiziŢii publice, ale
arhitectului-şef, personalul cu atribuţiile specifice contabilului-şef şi secretarul comunei.
(2) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 18 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Monitorizează legislaţia cu privire la activitatea patrimonială cât şi cea legată de achiziţiile publice.
b. Studiază şi pregăteşte pentru derularea programelor PHARE, ISPA, SAPARD, RICOP, FRDS, procedurile
contractuale, cât şi prevederile relevante ale Manualului de Instrucţiuni privind acordarea de contracte de
lucrări, bunuri şi servicii încheiate în scopul cooperării între Consiliul Local şi terţele ţări care au fost adoptate
de Comisia Europeana, cu privire la managementul fondurilor nerambursabile.
c. Monitorizează legislaţia privind problematica administraţiei locale.
d. Asigură informarea permanentă a aparatului de specialitate a primarului, viceprimarului şi consiliului local cu
privire la legislaţia şi actele normative de interes local.
e. Acordă consultaţii de specialitate reprezentanţilor administraţiei publice locale.
f. Consiliază comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru materialele, proiectele de hotărâri de
consiliu ce urmează a fi adoptate de plenul Consiliului Local.
g. Rezolvă sesizările cetăţenilor care sunt de competenţa activităţii sale.
h. Colaborează cu reprezentanţii administraţiei publice locale si centrale pentru clarificarea problemelor legate
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de apartenenţa bunurilor imobile (terenuri şi clădiri) la domeniul public de interes local sau judeţean,
monitorizând toate modificările ce apar în acest domeniu.
i. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi serviciilor organizate în subordinea consiliului local pentru
stabilirea şi protejarea patrimoniului cultural naţional cu privire la bunurile imobile (terenuri şi clădiri) cu
valoare deosebită şi care sunt de interes public local, judeţean sau naţional, după caz.
j. Consiliază reprezentanţii administraţiei publice locale în vederea reinventarierii bunurilor din domeniul public
al comunităţii respective, ţinând cont de legislaţia actuală în vigoare şi de ulterioarele acte normative.
k. Face cunoscute actele normative prin care se produc modificări în structura inventarierii bunurilor.
l. Participă la licitaţiile organizate de comuna Scânteia pentru lucrări, produse şi servicii respectând întocmai
legislaţia în vigoare.
m. Întocmeşte anual programul privind achiziţiile publice, supune spre aprobare Consiliului Local acest
program.
n. Iniţiază documentaţia de licitaţie (caiete de sarcini) pentru achiziţiile publice de servicii, produse şi lucrări
ale comunei Scânteia.
o. Elaborează, la solicitarea Consiliului Local, propuneri pentru proiecte de hotărâri de Guvern privind bunuri
imobile (terenuri şi clădiri) cu privire la transmiterea de bunuri din administrarea unor instituţii publice, în
administrarea Consiliului Local.
p. Acordă asistenţă-tehnică în domeniul aplicării legislaţiei privind administrarea patrimoniului public şi privat.
r. Întocmeşte contracte de închiriere pentru bunurile aflate în domeniul public al comunei Scânteia.
s. Monitorizează contractele de închiriere şi concesionare pentru bunurile aflate în proprietatea comunei
Scânteia şi în administrarea instituţiilor şi serviciilor publice.
t. Elaborează materialele pentru comisiile de specialitate.
ţ. Monitorizează contractele de achiziţii publice, ale comunei, ale serviciilor publice, instituţiilor şi regiilor de
interes local.
u. Transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice
contractele de achiziţii cu propunerile financiare adjudecate.
v. Analizează dosarele petenţilor având drept obiect-imobile preluate în mod abuziv ce fac obiectul Legii nr.
10/2001, transmite la Guvernul României listele, cu modificări şi completări.
x. Reevaluează patrimoniul public al Consiliului Local Scânteia ţinând cont de ulterioarele acte normative ce
apar şi de unele erori sau inadvertenţe ce s-au constatat faţă de prevederile Legii nr. 241/2003, de modificare
a Legii nr. 213/1998.
y. Rezolvă şi alte atribuţii dispuse de Consiliul Local, Primar, Viceprimar, sau Secretarul comunei, după caz.
C. Activităţi specifice ale personalului angajat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Art.19. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
patrimoniu şi licitaţii este efectuată de către personalul care exercită atribuţiile de Şef serviciu situaţii de
urgenţă Scânteia, (2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu întreaga legislaţie referitoare la
situaţiile de urgenţă.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 19 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
1. Intocmeste planuri de masuri de aparare si celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare pe
linie de protectie civila , aparare impotriva dezastrelor , P.S.I . şi oricare alte situatii de urgenta pe care
le prezinta viceprimarului (care are obligatia de a verifica , corecta si completa inainte de a le prezenta
spre aprobarea primarului),
2. Asigura aplicarea programelor de masuri si planuri de aparare aprobate de catre factorii in drept la
nivelul comunei, pe linie interioara de urgenta,
3. Avertizeaza populatia cu privire la situtiile de urgenta pe cale de a se produce sau care se produc si
informeaza pe toti cei vizati in legatura cu masurile luate de catre Comitetul Local pentru Situatii de
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Urgenta si toate celelalte structuri cu atributii in domeniu,
4. Asigura ducerea la indeplinire a sarcinilor stabilite prin hotararile Consiliului Local al comunei,
dispozitiile primarului sau viceprimarului,
5. Asigura respectarea normelor legale privind prevenirea si stingera incendiilor la nivelul comunei,
potrivit legislatiei in vigoare la nivelul autoritatii publice locale, inclusiv in ce priveste intocmirea,
pastrarea si actualizarea documentelor pentru situatii de urgenta,
6. Desfasoara exercitii si aplicatii cu personalul primariei, a institutiilor subordonate primariei si cu
SVSU.(OMAI 718/2005 modificat cu OMAI 195 / 2007 ; OMAI 158/ 2007),
7. Intocmirea fisei localitatii si a fisei obiectivelor – primarie, scoli , camin cultural ( OMAI 1474/2006),
8. Identificarea tipurilor de risc ( riscuri naturale si antropice OMAI 1474/2006),
9. Organizeaza interventia in situatii de urgenta (L 481/ 2004),
10. Intocmeste planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii
situatiilor de urgenta (analizat de CLSU)- OUG 21/ 2004 art.24,
11. Intocmeste planul de aparare la seism si alunecari de teren (OMAI 1160/2006),
12. Analizeaza prin nota raport dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor (L 307/2006)art. 14 lit.m,
13. Intocmeste P.A.A.R. (plan de analiză şi acoperire a riscurilor)- OMAI 132/2007,
14. Supravegheaza functionarea instalatiilor si a celorlalte utilitati la sediul primariei si ia masurile
corespunzatoare sau, atunci cand e cazul, solicita viceprimarului realizarea demersurilor necesare
pentru solutionarea problemelor aparute, care la randul lui supune spre aprobare primarului
documentele intocmite;
15. 15.Instruirea salariatilor( OMAI 786/2005 – FISE situatii de urgenta si tematici la primarie si unitatile
subordonate),
16. Activitatea SVSU- OMAI 718/2005,
17. Administrarea materialelor folosite de S.V.S.U. in exercitarea activitatii precum si a materialelor de
interventie pentru situatii de urgenta ,
18. Organizeaza alarmarea populatiei din comuna si intocmeste planul de alarmare (OMAI 1259/2006art. 48—MAI/MMGA nr. 638/420/2005, art.25 - anexa 19,
19. Raspunde de starea mijloacelor de alarmare ( 481/2007),
20. Desfasoara exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta (L 481/2004, OMAI 1259/2006,
OMAI 163/ 2007),
21. Intocmeste planul de evacuare (OMAI 163/ 2007) – ( OMAI 1184/ 2006),
22. Intocmeste documentele CLSU si ale celulei de urgenta ( sedintele semestriale , organizarea
permanentei in situatii de urgenta),
23. Intocmeste documentele SVSU si coordoneaza pregatirea membrilor SVSU,
24. Anual, desfasoara analiza pregatirii in situatii de urgenta si propune primarului programe de
optimizare in situatii de urgent,
25. Organizează,şi conduce actiunile echipelor de voluntari în caz de incendii, avarii, calamităţi naturale,
inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă,
26. Planifică, conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a
documentelor operative,
27. Asigură, verifică, menţine în stare de funcţionare punctele de comandă în situaţii de urgenţă civilă,
28. Asigură materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului voluntar la
sediul serviciului în cazul unor situaţii de urgenţă,
29. Ţine evidenţa aplicaţiilor, participa la instructaje, cursuri de pregătire profesională, întocmeşte şi
actualizează fişele postului pentru personalul voluntar,
30. Informează primarul despre starile de pericol constatate pe raza comunei,
31. Participă la efectuarea controlului în gospodăriile cetăţeneşti,
32. Întocmeşte proiectul de buget pentru serviciu şi îl susţine în şedinţele Consiliului local.
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CAPITOLUL V. ACTIVITĂŢI CU CARACTER JURIDIC ŞI DE SECRETARIAT
A. Activităţi cu caracter juridic
Art.20. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
activităţile cu caracter juridic de către secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, .
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 20 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Elaborează proiecte de acte cu caracter normativ ce urmează a fi înaintate organelor centrale în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 modificată prin O.U.G. nr. 6/2003 şi H.G. nr. 555/2001.
b. Pentru actele care angajează răspunderea patrimonială a Consiliului Local, se colaborează cu personalul
cu atribuţiile specifice contabilului-şef având în vedere respectarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.
215/2001 privind încadrarea în limita alocaţiilor bugetare.
c. întocmeşte periodic note informări privind noile reglementări sau modificări ale actelor normative ce sunt
comunicate Consiliului Local.
d. Asigură, la cererea preşedinţilor comisiilor de specialitate, prezenţa la şedinţele comisiilor de specialitate.
e. Asigură aplicarea Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile trecute în
proprietatea statului, prin redactarea referatelor, hotărârilor, a corespondenţei cu petenţii, precum şi cu
organismele implicate în aplicarea Legii nr. 112/1995, asigurând consultanţa de specialitate atât pentru
petenţi, cât şi pentru diversele autorităţi la sediul Consiliului Local Scânteia.
f. Asigură reprezentarea în instanţă în dosarele având ca obiect Legea nr. 112/1995, atât cu privire la fondul
cauzei, cât şi cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate.
g. Soluţionează sesizări şi reclamaţii ale persoanelor fizice şi juridice, care sunt legate de competenţele şi
activităţile Consiliului Local Scânteia sau a serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea sa.
h. Colaborează cu personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului, în vederea fundamentării
programelor de dezvoltare economico-socială a localităţilor din comună, precum şi dezvoltării urbanistice, a
realizării lucrărilor publice.
i. Analizează şi avizează în comisia desemnată prin hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi propunerile pentru
declararea unor lucrări de interes local de utilitate publică, în vederea declanşării acţiunii de expropriere.
j. Avizează propunerile de participare a Consiliului Local cu bunuri şi capital pentru realizarea unor lucrări
publice şi servicii de interes judeţean.
k. Analizează şi avizează din punct de vedere juridic cererile privind eliberarea certificatelor de urbanism,
autorizaţiile de construire şi demolare lucrări.
l. Avizează propunerile privind administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei, schimburile de
terenuri, renunţarea la drepturi pe baza rapoartelor de expertiză întocmite potrivit legii.
m. Întocmeşte opisul legislativ, asigurând evidenţa la zi a monitoarelor oficiale, răspunzând solicitărilor
Consiliului Local, Primarului, Viceprimarului sau personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
n. Avizează contractele încheiate de către Consiliul Local.
o. Asigură consultanţă juridică şi reprezintă în instanţă Consiliul Local, Primarul, instituţiile şi serviciile publice
organizate în subordinea consiliului local.
p. Redactează şi avizează contracte promovate de personalul cu atribuţiile specifice contabilului şef din cadrul
aparatului de specialitate şi asigură consultanţa juridică întregului personal.
r. Iniţiază acţiuni la instanţele judecătoreşti pentru recuperarea debitelor constatate de Curtea de Conturi pe
baza referatelor personalului cu atribuţiile specifice contabilului-şef din cadrul aparatului de specialitate a
primarului.
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s. Reprezintă în instanţă, efectuând apărări împotriva societăţilor comerciale creditoare ale Consiliului Local al
comunei Scânteia.
t. Analizează şi avizează actele privind garantarea gestiunii încredinţate unor salariaţi ai Consiliului Local al
comunei Scânteia.
ţ. Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea
acestora, la sesizarea personalului cu atribuţiile specifice agentului-fiscal.
u. Reprezintă Consiliul Local al comunei Scânteia în instanţă, în dosarele ce au ca obiect validări popriri, în
care Consiliul Local al comunei Scânteia are calitatea de debitor sau terţ poprit.
v. Asigură consultanţă şi analizează din punct de vedere juridic activităţile personalului cu atribuţiile specifice
auditului public.
x. Reprezintă în instanţă Consiliul Local Scânteia pentru dosarele având ca obiect contestarea proceselorverbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
y. Reprezintă în instanţă Consiliul Local Scânteia în cauzele având ca obiect soluţionarea contestaţiilor la
rapoartele de audit.
w. Reprezintă în instanţă Consiliul Local Scânteia în dosarele care au ca obiect litigii de muncă, contencios
administrativ, comerciale şi de drept civil.
C. Activităţi specifice de secretariat
Art.21. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
activităţile de secretariat este efectuată de către secretarul comunei Şi personalul angajat în cadrul ghiŞeului
unic.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 21 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Asigură documentele necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Consiliului Local, colaborând în acest
sens cu iniţiatorii de proiecte de hotărâri, cu persoanele implicate în procedura de elaborare a acestora.
b. Asigură convocarea consilierilor, a invitaţilor la şedinţele Consiliului Local Scânteia, furnizându-le
informaţiile şi materialele ce se supun dezbaterii.
c. Participă la şedinţele Consiliului Local Scânteia, asigurând consemnarea în procesul-verbal a desfăşurării
şedinţei, a punctelor de vedere exprimate vis-a-vis de toate problemele înscrise pe ordinea de zi.
d. Asigură comunicarea actelor emise de Primarul comunei şi de Consiliul Local către instituţiile şi persoanele
interesate, precum şi către Prefectul judeţului Iaşi.
e. Urmăreşte executarea sarcinilor ce decurg din actele emise/adoptate de Primarul comunei/Consiliul Local şi
întocmeşte note informative cu privire la modul de realizare a acestora.
f. Asigură difuzarea corespondenţei precum şi a actelor normative şi individuale ale Consiliului Local către
personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului, către serviciile şi instituţiile de interes local,
precum şi la persoanele interesate/implicate.
g. Colaborează cu membrii Consiliului Local, asigurându-le datele şi informaţiile necesare desfăşurării
activităţii acestora în comisiile de specialitate, şi la lucrările şedinţelor ordinare/extraordinare ale consiliului
local.
h. Urmăreşte modernizarea sistemului informaţional de evidenţă şi utilizare a formularisticii potrivit naturii
administraţiei publice locale.
i. Întocmeşte nomenclatorul dosarelor în conformitate cu prevederile legale.
j. Colaborează cu iniţiatorii proiectelor de hotărâri/dispoziţii cărora le sesizează omisiunile ori lipsa unor avize
ce condiţionează adoptarea actului.
k. Răspunde de confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor consiliului local al comunei Scânteia.
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l. Convocarea unor membri ai Consiliului Local, la nevoie, şi a comisiilor de specialitate sau a altor persoane
interesate.
m. Primirea şi distribuirea corespondenţei, ţinerea evidenţei acesteia.
n. Asigură desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate.
o. Transmite în vederea informatizării toate documentele ce vor constitui puncte pe ordinea de zi a lucrărilor
şedinţelor Consiliului Local, în vederea înscrierii lor pe internet pentru a putea fi accesate de cei interesaţi.
D. Activităţi de stare civilă
Art.22. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
starea civilă este efectuată de către secretarul comunei şi de personalul cu atribuţii delegate de stare civilă.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr.119/1996 cu privire
la actele de stare civilă.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 22 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Asigură: înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă, întocmirea, înscrierea şi comunicarea la cei în drept
a menţiunilor de stare civilă, întocmirea documentaţiilor cu privire la anularea, rectificarea sau completarea
ulterioară a unor acte de stare civilă; soluţionarea corectă a unor aspecte deosebite ce apar în activităţile de
stare civilă şi îndreptarea erorilor constatate.
b. Propune sancţionarea delegaţilor de stare civilă în a căror activitate s-au constatat deficienţe.
c. Asigură imprimatele de stare civilă necesare desfăşurării acestei activităţi la nivelul consiliilor locale.
d. Asigură aplicarea corectă a legilor, hotărârilor de guvern, a altor acte normative, a ordinelor Prefectului etc.
e. Tine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces), exemplarul I şi efectuează
menţiuni pe acestea conform comunicărilor primite de la cei în drept.
f. Eliberează extrase de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces ce le au în păstrare la cererea
instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei şi notarilor publici.
g. Întocmeşte anual, pentru unitatea administrativ-teritorială, necesarul de registre şi de certificate de stare
civilă, precum şi de cerneală neagră specială, pentru anul următor, pe care îl comunică către Consiliul
Judeţean Iaşi.
h. Primeşte registrele şi certificatele de stare civilă, precum şi cerneală specială, asigură primirea imprimatelor
speciale.
i. Urmează cursuri de instruire a ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a
acestora. Programul de desfăşurare a instructajelor se întocmeşte la începutul fiecărui an, iar data şi locul
desfăşurării acestora se comunică la Consiliul Judeţean Iaşi.
j. Asigură spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime de
securitate a documentelor de stare civilă.
k. Asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie
a ofiţerilor de stare civilă sau când, din diferite motive, ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai
mare de 30 de zile.
l. Analizează şi înaintează Consiliului Judeţean, în vederea avizării cererile şi documentaţiile privind
încuviinţarea căsătoriilor cu dispensă de vârstă şi grad de rudenie.
m. Păstrează listele de coduri numerice precalculate (CNP) şi asigură atribuirea, gestionarea şi înscrierea
codurilor în actele de stare civilă.
n. Asigură reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total - după
exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise.
o. Asigură înscrierea menţiunilor, în condiţiile legii şi ale Metodologiei, pe marginea actelor de stare civilă,
aflate în păstrare.
p. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă la cererea autorităţilor publice precum şi dovezi privind
înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice.
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r. Colaborează cu unităţile sanitare şi de protecţie socială împreună cu Serviciul de Informatizare a Persoanei
din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu este
înregistrată în actele de stare civilă.
s. Ţine evidenţa menţiunilor, în registrul general de stare civilă.
t. Menţiunile primite din alte localităţi se înregistrează în registrul de intrare-ieşire, se operează pe altele de
stare civilă şi se comunică pentru operare la exemplarul II.
CAPITOLUL VI. ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI
INFORMATIZARE
A. Activităţi cu privire la organizare şi resurse umane
Art.23. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
organizare şi resurse umane este efectuată de către personalul cu atribuţiile specifice contabilului-şef din
cadrul aparatului de specialitate şi de secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr. 188/1999,
modificată şi completată, cu privire la statutul funcţionarilor publici, Legii nr. 53/2002 privind Codul muncii.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 23 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local Scânteia organigrama şi statele de funcţii cuprinzând
funcţiile publice şi cu contract individual de muncă pentru aparatul de specialitate al primarului.
b. Elaborează împreună cu reprezentanţii salariaţilor din cadrul aparatului propriu şi cu comisia paritară
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia.
c. Elaborează împreună cu reprezentanţii salariaţilor din cadrul aparatului propriu şi cu comisia paritară,
Regulamentul Internal aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia.
d. Elaborează referate de specialitate şi proiecte de dispoziţii şi hotărâri pentru înfiinţarea de agenţi economici
de interes local, divizări, comasări şi pentru alte modificări în structura serviciilor şi instituţiilor din subordine.
e. Elaborează referate de specialitate şi proiecte de dispoziţii şi hotărâri pentru înfiinţarea de servicii publice de
interes local, analizează şi supune spre aprobare Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale acestora.
f. Întocmeşte documentaţia şi propune spre aprobare numirea consiliilor de administraţie de la instituţiile de
interes local.
g. Asigură asistenţa tehnică de specialitate serviciilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de
interes local.
h. Îndrumă şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pe linia salarizării si aplicării legislaţiei specifice la
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local.
i. Urmăreşte şi verifică modul de întocmire a proiectelor de buget şi bugetele definitive la capitolul “Cheltuieli
cu salariile”, pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru serviciile şi instituţiile publice de interes local.
j. Primeşte şi verifică pontajele întocmite de către persoana desemnată de primar pentru calculul drepturilor de
salarii, a concediilor de odihnă, ore suplimentare şi alte sporuri prevăzute de lege, întocmeşte statele de plată,
fişele fiscale pentru salariaţii din aparatul de specialitate şi consilieri precum şi declaraţiile privind evidenţa
nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor
sociale.
k. Primeşte şi verifică pontajele pentru plata îndemnizaţiilor lunare ce se cuvin consilierilor locali pentru
participarea la şedinţele de consiliu.
l. Întocmeşte şi prezintă spre aprobare fişele postului şi fişele de evaluare anuală pentru salariaţii din cadrul
aparatului de specialitate, serviciilor şi instituţiilor din subordine, asigură păstrarea şi evidenţa acestora pe
servicii şi direcţii.
m. Întocmeşte dosare de personal, funcţionarilor publici şi personalului încadrat cu contract individual de
muncă, cu toate actele necesare pentru încadrare, promovare, încetarea raporturilor de muncă, sancţionare
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precum şi declaraţii de avere şi de interese (conform Legii 161/2003). Întocmeşte dosarele profesionale ale
funcţionarilor publici.
n. Întocmeşte şi propune spre aprobare documentaţia şi statele de plată pentru acordarea premiilor lunare şi a
premiilor anuale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, din cadrul serviciilor şi instituţiilor
publice de interes local.
o. Organizează şi asigură desfăşurarea concursurilor de verificare a cunoştinţelor profesionale pentru
ocuparea posturilor vacante în cadrul organigramei pentru aparatul de specialitate, serviciile şi instituţiile de
interes local.
p. Întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de dispoziţii cu privire la gestionarea resurselor umane şi
salarizare pentru aparatul de specialitate, servicii şi instituţii publice de interes local.
r. Întocmeşte contractele de muncă pentru aparatul propriu, serviciile şi instituţiile publice de interes local,
precum şi pentru asistenţii personali, şi completează registrul general de evidenţă al salariaţilor conform Legii
53/2003.
s. Întocmeşte dosare de pensionare şi întocmeşte formele de încetare a activităţii după emiterea deciziei de
pensionare de către Direcţia de Familie şi Solidaritate Socială Iaşi.
ş. Organizează şi urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din aparatul propriu, din
serviciile şi instituţiile publice de interes local, prin programe aprobate, în cadrul Centrului Teritorial de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală, simpozioane, schimburi de experienţă, conferinţe, cursuri
organizate.
t. Organizează evidenţa militară a întregului personal şi consilieri pe vârste, grade, conform Legii Apărării
Naţionale şi întocmeşte situaţia M.L.M.
ţ. Eliberează adeverinţe de salariat personalului propriu pentru carnete de sănătate, agent termic, creşe,
grădiniţe, cumpărări de mărfuri în rate, acordări de împrumuturi, spital, etc.
u. Stabileşte necesarul şi eliberează legitimaţii de serviciu personalului din aparatul de specialitate al
primarului, Consiliului Local, Primarului, Viceprimarului şi consilierilor locali, şi urmăreşte vizarea semestrială a
acestora.
v. Organizează îndosarierea actelor şi documentelor întocmite şi le pregăteşte în vederea predării la arhivă.
x. Rezolvă reclamaţiile şi sesizările adresate primarului pe linia de organizare şi resurse umane.
y. Gestionează baza de date privind funcţiile şi funcţionarii publici din aparatul propriu al consiliului local
conform Legii nr. 161/2003.
w. Întocmeşte şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici materiale de sinteză la solicitarea
acesteia.
z. Realizează activitatea de secretariat precum şi dactilografierea lucrărilor proprii elaborate.
a1. Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări solicitate de Consiliul Local, Primar, Viceprimar sau Secretarul
comunei, de Consiliul Judeţean Iaşi sau de organele centrale.
b 1. Realizează şi alte sarcini.
B. Activitatea de colaborare cu compartimentul coordonare consilii locale din cadrul consiliului
judeţean Iaşi
Art. 24. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
colaborarea cu compartimentul coordonare consilii locale din cadrul consiliului judeţean Iaşi este efectuată de
către personalul cu atribuţiile specifice contabilului-şef din cadrul aparatului de specialitate şi de secretarul
comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 24 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
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a. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei, potrivit Legii nr. 215/2001, în domeniile: cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea legilor, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a Hotărârilor Consiliului Judeţean, a Hotărârilor consiliului local.
b. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei pentru colaborarea între autorităţile şi serviciile administrative publice locale şi cele judeţene pentru
definirea problemelor şi priorităţilor, fundamentarea şi formularea propunerilor şi soluţiilor pe care Preşedintele
Consiliului Judeţean le prezintă în Comisia Judeţeană Consultativă ca bază de analiză şi discuţii la elaborarea
şi stabilirea programului anual al principalelor lucrări şi activităţi din judeţ.
c. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei pentru întocmirea graficului şedinţelor consiliului local, la propunerea acestora.
d. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
îndrumării şi urmăririi desfăşurării şedinţelor ordinare ale consiliilor locale şi acordă asistenţă de specialitate
funcţionarilor din aparatul de specialitate al primarului în pregătirea materialelor pentru şedinţe.
e. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei, la cerere, de specialitate comisiilor pe domenii din cadrul consiliului local.
f. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
coordonării şi sprijinirii acţiunilor consiliului local orientate spre realizarea unor obiective şi sarcini comune
legate de activitatea serviciilor publice de interes judeţean, asigură cooperarea şi compatibilitatea intereselor
locale cu cele ale judeţului.
g. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
îndrumării şi sprijinirii consiliului local şi primarului în exercitarea atribuţiilor legate de organizarea, funcţionarea
şi realizarea serviciilor publice de interes judeţean în localităţile componente ale comunei Scânteia.
h. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei şi sprijinirii consiliului local şi primarului în organizarea consultării populaţiei prin referendum.
i. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
urmăririi şi informează asupra executării hotărârilor Consiliului Judeţean în localităţile componente ale comunei
Scânteia.
j. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei de specialitate a consiliului local şi primarului, la cerere, pentru revocarea sau modificarea în mod
corespunzător a hotărârilor şi dispoziţiilor care contravin prevederilor legale.
k. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei de specialitate consiliului local la înfiinţarea şi organizarea de agenţi economici care prestează
servicii publice de interes local, cu consultarea Biroului Organizare, Resurse Umane.
l. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei coordonării şi urmăreşte organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor conform Ordonanţei
Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, instruirea, asigurarea logistică şi
tehnico-materială a serviciilor publice de pompieri, asigură materialele necesare comisiei tehnice P.S.I. a
comunei Scânteia.
m. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a activităţii privind paza bunurilor şi a valorilor,
potrivit Legii nr. 333/2003, de către consiliul local, conţinutul planului de pază şi obiectivul ce intră sub
incidenţa prevederilor Legii nr. 333/2003, concretizate în Dispoziţia Primarului; sprijinul şi îndrumarea ce o
acordă organul local de poliţie în organizarea şi desfăşurarea pazei rurale, analize întreprinse în consiliul local
cu privire la apărarea avutului public şi privat, asigurarea ordinii şi liniştii publice.
n. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei pe linia gospodăriri şi înfrumuseţarea localităţilor, acţiuni întreprinse pe sate şi cartiere pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 21/2002 şi răspunderile ce revin atât cetăţenilor ca persoane fizice, cât şi
unităţilor şi agenţilor economici ca persoane juridice, pe linia gospodăririi şi înfrumuseţării, analize şi măsuri
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin
26

întreprinse pentru refacerea şi întreţinerea drumurilor comunale; organizarea de analize periodice în consiliul
local pe linia aplicării programelor pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor.
o. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei cu privire la modul de aplicare a O.M.A.I.P./O.M.A.I. nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung, în vederea întreţinerii, îmbunătăţirii şi exploatării păşunilor, precum şi aplicarea păşunatului raţional pe
păşunile comunale; încheierea contractelor de păşunat cu asociaţiile crescătorilor de animale, pe sate şi cu
organizatorii de stâni, cu clauză pentru întreţinerea păşunii şi a plăţii anticipate a taxei de păşunat de către
deţinătorii de animale; adoptarea de către consiliul local a planurilor anuale de întreţinere îmbunătăţire şi
folosire raţională a păşunilor comunale.
p. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei cu privire la măsurile vizând asigurarea legalităţii şi promovării unor stiluri şi metode de muncă
eficiente, în concordanţă cu cerinţele principiilor şi normelor de organizare şi funcţionare a autorităţilor
administraţiei publice locale.
r. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei tehnice de specialitate în activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului ce-şi
desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
s. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asistenţei tehnice autorităţii publice locale în ce priveşte cunoaşterea, implementarea şi aplicarea unor legi şi
programe de protecţie socială.
ş. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asigurării evidenţei, păstrării, conservării şi arhivării documentelor privind activitatea proprie.
t. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în vederea
asigurării evidenţei nominale, numerice şi partinice a consilierilor locali, a primarului şi viceprimarului comunei,
pe de o parte, precum şi a secretarului comunei, pe de altă parte.
ţ. Colaborează cu Compartimentul Coordonare Consilii Locale din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi în
conformitate cu O.G. nr. 44/1997 aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2000 si O.M.L.P.T.L. nr.
1842/2001, O.G. nr. 86/2001 precum şi H.G.R. 828/2003, pentru coordonarea activităţii consiliului local privind
dezvoltarea transportul public local de călători, transportul judeţean de călători şi interjudeţean limitrof.
C. Activităţi cu privire la informatizare
Art.25. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
informatizare este efectuată pe bază de relaţii contractuale de prestări servicii cu o societate de specialitate.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile: H.G. nr. 1007/2001 pentru
aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
(3) Principalele atribuţii ale societăţii menţionate la art. 25 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Asigură înscrierea instituţiei în Sistemul Electronic Naţional, precum şi utilizarea ulterioară a Sistemului
Electronic Naţional.
b. Asigură menţinerea la zi a paginii Internet a comunei Scânteia având în vedere următoarele criterii:
1. viteza de regăsire a informaţiilor.
2. accesibilitatea şi disponibilitatea informaţiilor şi serviciilor publice oferite.
3. relevanţa informaţiilor prezentate.
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4. structurarea informaţiilor.
5. asigurarea unor măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal.
c. Asigură elaborarea integrală sau participă la elaborarea, testarea şi exploatarea programelor şi aplicaţiilor
pe tehnică de calcul din dotare.
d. Asigură exploatarea la parametri normali ale aplicaţiilor proiectate şi implementate, precum şi actualizarea
acestora conform legislaţiei în vigoare.
e. Instruieşte personalul în vederea utilizării aplicaţiilor proiectate pe plan intern.
f. Întocmeşte documentaţii de utilizare pentru aplicaţiile predate în exploatare.
g. Asigură instruirea personalului propriu în vederea însuşirii cunoştinţelor necesare pentru introducerea derularea corectă a sistemelor (programelor) informatice proiectate.
h. Asigură administrarea întregii reţele de internet a comunei.
i. Creează şi menţine utilizatorii şi grupurilor de utilizatori astfel încât fiecare utilizator să se poată conecta la
reţea şi să poată accesa resursele comune (conform drepturilor pe care le are).
j. Implementează şi propunere politicii de protejare a datelor şi de folosire în comun a resurselor incluzând
directoare, fişiere, imprimante etc.
k. Monitorizează evenimentele şi resursele din reţea şi soluţionează conflictele.
l. Administrează serviciile e-mail şi http pentru utilizatorii interesaţi.
m. Asigură stocarea datelor de pe resursele locale ale utilizatorilor sau de pe resursele alocate pe servere,
precum şi centralizarea lor pe serverele instituţiei dacă este cazul.
n. Asigură arhivarea datelor, ce nu sunt în exploatare curentă, în vederea stocării lor pe durata termenului
legal de păstrare.
o. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul din dotarea autorităţilor locale.
p. Verifică integritatea datelor aplicaţiilor şi bazelor de date aflate în administrarea sa; semnalează oricare
defecţiuni şi asigură luarea de măsuri imediate.
r. Verifică documentele primite spre prelucrare din punct de vedere al conţinutului, calităţii datelor.
s. Asigură accesul şi securitatea datelor în reţea, prin activitatea de administrare a reţelei.
ş. Analizează necesităţile de achiziţionare de tehnică de calcul şi elaborează proiecte de informatizare.
t. Întocmeşte partea tehnică a Caietelor de sarcini în cazul achiziţiilor de tehnică de calcul şi software.
ţ. Asigură recepţionarea tehnicii de calcul şi a produselor software în momentul achiziţionării lor.
u. Instalează produse software achiziţionate de comuna Scânteia pe staţiile de lucru sau pe servere (după
caz) şi asigură buna exploatare a acestora.
v. Asigură asistenţa tehnică utilizatorilor reţelei din aparatul de specialitate.
x. Centralizează şi rezolvă problemele legate de service-ul la echipamente.
y. Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări cu referire la activitatea I.T., solicitate de organele centrale şi
judeţene.
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w. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi hotărârile, deciziile interne.

CAPITOLUL VII. ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA INTEGRAREA EUROPEANĂ
Art.26. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
integrarea europeană este efectuată de către întregul personal din cadrul aparatului de specialitate şi de
secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile normelor locale şi europene
în domeniu.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 24 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Realizarea în afara ţării a unei imagini reală asupra regiunii şi a potenţialului de dezvoltare al acesteia.
b. Realizarea de proiecte inter-regionale prin parteneriat internaţional.
c. Crearea de centre culturale străine.
d. Asigurarea legăturii cu centrele culturale străine din judeţ şi din ţară, în vederea dezvoltării colaborării
culturale şi a promovării culturii române peste hotare.
e. Promovarea imaginii comunităţii locale prin realizarea de înfrăţiri cu autorităţii administrativ-teritoriale
similare de peste hotare.
f. Stabilirea de contacte economice între firmele din comuna Scânteia şi cele din străinătate.
g. Realizarea de materiale şi corespondenţă privind acţiuni de cooperare cu autorităţi similare din străinătate
în domenii de interes reciproc.
h. Contactarea organizaţiilor/asociaţiilor europene care pot favoriza procesul de integrare europeană la nivel
local/regional.
i. Realizarea de materiale de documentare cu privire la integrarea României în Uniunea Europeană şi influenţa
acestui proces la nivelul administraţiei publice locale, destinate informării conducerii administraţiei publice
locale.
j. Realizarea de materiale de documentare privind implementarea acquis-ului comunitar în ţara noastră şi
comparativ cu ţările care au aderat recent la Uniunea Europeană. Promovarea informaţiilor privind integrarea
europeană şi cele privind implementarea acquis-ului comunitar la nivelul corpului funcţionarilor publici.
k. Prezentarea materialelor de informare cu privire la programele internaţionale derulate în România.
l. Traducerea materialelor primite din străinătate şi cele trimise.
m. Asigurarea translării în şi din limbi străine pe durata acţiunilor/manifestărilor din ţara şi din străinătate care
implică contacte cu delegaţii străine.
n. Realizarea programului de imagine (realizarea de materiale promoţionale despre comuna Scânteia în limba
engleză şi franceză, realizarea şi completarea paginii WEB).
o. Realizarea demersurilor pentru deplasările în străinătate ale consilierilor locali, primarului, viceprimarului şi
salariaţilor; traduce şi multiplică materialele care trebuie prezentate la diverse conferinţe şi seminarii, etc.
p. Realizarea programului şi organizarea vizitelor delegaţiilor străine.
r. Promovarea şi asigurarea derulării proiectelor specifice privind organizarea unor seminarii, mese rotunde al
căror organizator este comuna Scânteia.
s. Asigurarea unei documentări şi perfecţionări continue în domenii ce fac interesul derulării proiectelor
internaţionale precum şi în cel al activităţii de relaţii externe.
t. Îndeplinirea altor sarcini trasate de conducere.
CAPITOLUL VIII. ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA PROGRAME ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
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Art.27. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
programe şi dezvoltare regională este efectuată de către întregul personalul din cadrul aparatului de
specialitate şi de secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile normelor specifice în materie.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 25 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Elaborarea şi coordonarea programelor de dezvoltare economico-socială a comunei.
b. Acordarea de consultanţă instituţiilor interesate în ceea ce priveşte elaborarea, implementarea şi
managementul proiectelor de dezvoltare socio-economic.
c. Elaborarea de proiecte în cadrul programelor iniţiate de U.E, B.M. şi alte organisme internaţionale.
d. Elaborarea de proiecte în cadrul programelor iniţiate de către Guvernul României şi de alte organisme
naţionale, regionale, judeţene sau locale.
e. Participarea la îmbogăţirea şi îmbunătăţirea bazei de date a Consiliului Local.
f. Centralizarea, analiza şi propunerea de proiecte şi programe de dezvoltare socio-economică în contextul
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în scopul integrării regionale a comunei.
g. Activităţii de dezvoltare şi integrare regională la nivelul comunei, asigurând, pentru aceasta, legăturile cu
consiliul judeţean, alte consilii locale şi alte instituţii.
h. Coordonarea activităţilor de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regională la
nivelul comunei.
i. Participarea şi organizarea de manifestări care dezvoltă sectorul pieţei de capital şi I.M.M.-urile.
CAPITOLUL IX. ACTIVITĂŢI DE AUDIT PUBLIC INTERN
Art.28. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
audit public intern este efectuată de către personalul angajat în baza relaţiilor contractuale de muncă, cu avizul
D.G.F.P. Iaşi.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/19.12.2002
privind auditul public intern şi Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern
aprobate de Primarul comunei Scânteia, avizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi,
elaborate în baza Normelor generale privind auditul public intern aprobate prin Ordinele Ministrului Finanţelor
Publice nr. 38 si 768/2003.
(3) Activitatea de audit public intern este organizată şi funcţionează în baza relaţiilor contractuale de
muncă, în subordinea directă a Primarului comunei Scânteia, în dublă calitate de conducător al instituţiei
publice şi de ordonator principal de credite, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi
aflate în structura aparatului de specialitate a primarului.
(4) Auditul public intern se exercită atât asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul autorităŢilor
locale ale comunei Scânteia şi în instituţiile şi serviciile de interes local, care nu au organizat audit intern, cât şi
asupra entităţilor publice nesubordonate Consiliului Local, care utilizează fonduri publice repartizate de
autorităŢile locale ale comunei Scânteia, având rolul de a da asigurare şi consiliere conducerii acestora
pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, în scopul perfecţionării activităţii instituţiilor
publice auditate.
(5) Activitatea de audit public intern din cadrul autorităŢilor locale Scânteia se desfăşoară pe baza
planului anual de audit public intern aprobat de Primarul comunei şi prin aprobarea de misiuni de audit ad-hoc,
în condiţiile art. 14, alin.3 din Legea nr. 672/2002. La selectarea misiunilor de audit cuprinse în plan, se au în
vedere elemente de fundamentare privind riscul specific structurii auditate, criterii - semnal de natură să releve
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situaţii negative, informaţii şi indicii deţinute sau obţinute cu privire la disfuncţionalităţi sau abateri, respectarea
periodicităţii în auditare.
(6) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 26 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Elaborează Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern, pe care le supune
aprobării Primarului comunei şi avizării acestora de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului
Iaşi, în concordanţă cu Normele generale privind auditul public intern aprobate prin Ordinele Ministrului
Finanţelor Publice nr. 38 şi 768/2003.
b. Elaborează proiectul anual al planului de audit pe care îl supune aprobării primarului comunei.
c. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de
control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate.
d. Efectuează misiuni de audit public intern, în principiu , asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către
entitatea publică cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului
public.
e. Auditarea, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la aceasta, a următoarelor activităţi şi operaţiuni:
1. deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare.
2. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile
comunitare.
3. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare.
4. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al comunei.
5. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al comunei.
6. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a
facilităţilor acordate la încasarea acestora.
7. alocarea creditelor bugetare.
8. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia.
9. sistemul de luare a deciziilor.
10. sistemul de conducere şi de control.
11. sistemele informatice.
f. Consiliază conducerea entităţii publice auditate în privinţa administrării veniturilor şi cheltuielilor publice,
precum şi asupra integrităţii patrimoniului public;
g. Emite opinii şi recomandări fezabile, economice şi cu efect practic şi previzibil, în vederea îmbunătăţirii
activităţii de către conducerea entităţii publice auditate.
h. Asigură urmărirea implementării recomandărilor făcute cu ocazia auditării de către conducerea entităţii
publice auditate.
i. Informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi prin intermediul funcţionarului cu atribuţiile
specifice contabilului-şef din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local despre recomandările
neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora.
j. Raportează periodic primarului comunei asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activitatea de audit, atât prin transmiterea unor rapoarte de constatare de iregularităţi, cât şi prin raportul de
audit finalizat, pe care-l prezintă acestuia pentru analiză şi avizare, după încheierea misiunii de audit a entităţii
publice.
k. Informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, prin intermediul Primarului comunei,
asupra rezultatelor activităţii de audit public intern desfăşurate la nivelul ordonatorului principal de credite.
l. Sesizarea prin intermediul Primarului comunei a altor structuri de control abilitate în legătură cu efectuarea
de către entitatea publică auditată a unor operaţiuni nelegale, concretizate în identificarea unor elemente de
iregularitate sau posibile prejudicii pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.
m. Urmărirea modului în care conducerea entităţii publice auditate au dus la îndeplinirea măsurilor dispuse de
organele de control ale Curţii de Conturi.
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n. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.
Art.29. (1) Competenţa personalului ce efectuează activitatea de audit public intern este stabilită prin
ordinul de serviciu aprobat de primarul comunei, document în care este precizată unitatea supusă
auditării şi perioada în care se desfăşoară auditarea.
(2) În exercitarea atribuţiilor legale, personalul ce efectuează activitatea de audit public intern şi
auditoriul intern nominalizat a efectua misiunea de audit aprobată are competenţa de a solicita date, informaţii
utile şi probante, inclusiv pe format electronic, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru
conformitate, de la persoanele fizice şi juridice în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le
pune la dispoziţie la data solicitată.
(3) Totodată, auditorul intern poate efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de reverificări
financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate
pentru constatarea legalităţii şi a regularităţii respective.
CAPITOLUL X. ACTIVITĂŢI CU PRIVIRE LA RELAŢII PUBLICE ŞI GHIŞEU UNIC
Art.30. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
relaţiile publice şi ghişeu unic este efectuată de către personal angajat şi de secretarul comunei.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public; H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legii nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu normelor
specifice în materie, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, alte acte normative.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 30 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Asigură accesul cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, din oficiu
sau la cerere.
b. Asigură publicarea şi actualizarea anuală a buletinului informativ al Consiliului Local, care va cuprinde în
mod obligatoriu informaţiile de interes public comunicate din oficiu, după cum se specifică în art.5, alin.1 din
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
c. Asigură publicarea anuală a rapoartelor de activitate ale consilierilor locali şi viceprimarului.
d. Organizează funcţionarea în condiţii optime a ghişeului unic şi punctului de informare-documentare. Oferă
spre consultare gratuită, în format scris (sub formă de broşuri sau electronic-dischete, CD, pagina de Internet),
documentele ce conţin informaţii publice comunicate din oficiu.
e. Colaborează cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului atât în vederea rezolvării
solicitărilor privind informaţiile de interes public, cât şi pentru informarea internă a personalului.
f. Întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi asigură publicitatea acestuia.
g. Primeşte solicitările privind informaţiile de interes public, asigură rezolvarea acestora şi ţine evidenţa
răspunsurilor. Eliberează, contra cost, copii de pe documentele ce conţin informaţii de interes public.
h. Primeşte fluxul de informaţii şi asigură crearea unei baze de date privind informaţiile de interes public, în
colaborare cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu instituţiile şi serviciile de
interes local.
i. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea asigurării accesului la
informaţiile publice.
j. Asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public privind activitatea comunei
Scânteia, reprezentând singurul compartiment abilitat în acest sens.
k. Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, informaţiile de interes public care privesc activitatea consiliului
local şi a primarului.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin
32

l. Asigură, fără discriminare şi la cerere, acordarea acreditării ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă.
m. Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de
comuna Scânteia, prin reprezentant.
n. Asigură periodic difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri.
o. Asigură organizarea conferinţelor de presă şi convocarea participanţilor, conform dispoziţiei primarului
comunei.
p. Difuzează date privind agenda de lucru a Consiliului Local şi a Primarului comunei.
r. Prezintă periodic Consiliului Local şi Primarului aspecte legate de relaţia cu presa şi propune măsuri privind
optimizarea acestei activităţi.
s. Prezintă documentele necesare către comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile
de interes public şi participă la efectuarea cercetării administrative.
ş. Primeşte, înregistrează, distribuie, urmăreşte rezolvarea şi redactarea în termen a răspunsurilor privind
petiţiile formulate în scris de către cetăţeni; expediază, clasează şi arhivează răspunsurile. Întocmeşte şi
prezintă lunar un raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor.
t. Asigură organizarea audienţelor conform programului aprobat Prin Regulamentul de Ordine Interioară; ţine
evidenţa cererilor pentru audienţe, urmăreşte modul de rezolvare şi încadrarea în termenul legal, asigură
expedierea răspunsului. Prezintă anual un raport privind aceste aspecte.
ţ. Organizează arhivarea anuală a documentelor produse de personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, potrivit nomenclatorului de arhivare aprobat, pe bază de inventar şi procese verbale de predare –
primire.
u. Asigură selecţionarea documentelor din arhiva comunei împreună cu comisia de selecţionare numită prin
dispoziţia primarului comunei.
v. Răspunde de măsurile luate pentru păstrarea şi conservarea fondului arhivistic în condiţii corespunzătoare,
asigurându-l împotriva distrugerii, degradării, sustragerii şi comercializării.
x. Eliberează persoanelor fizice şi juridice, la cererea acestora, copii de pe documentele din arhivă, certificate
şi adeverinţe. Aceste servicii se realizează contra cost, conform taxelor speciale aprobate de consiliul local.
y. Asigură inventarierea, selecţionarea şi predarea la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale a documentelor
ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional.
w. Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale pentru întocmirea şi aprobarea nomenclatorului
de arhivare a documentelor şi pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate în vederea desfăşurării unei
activităţi arhivistice potrivit legii.
z. Asigură realizarea corespondenţei de curtoazie pentru Consiliul Local şi pentru Primar.
a1. Asigură respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
referitoare la termenul de 30 de zile pentru aducerea la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâri cu caracter
normativ.
b 1. Transmite comunicate de presă referitoare la elaborarea proiectelor de hotărâre, asigură afişarea şi
publicarea acestora.
c1. Comunică societăţii civile şi mediului de afaceri local, proiectele de hotărâri cu caracter normativ care ar
avea impact asupra activităţii sau intereselor acestora.
d 1. Primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre şi le
transmite spre analiză iniţiatorului proiectului de hotărâre, comisiilor de specialitate şi personalului din cadrul
aparatului de specialitate ce trebuie să întocmească referatul de specialitate/nota de fundamentare.
e1. Organizează dezbaterile publice, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită
sau de către o altă autoritate publică.
f1. Asigură participarea la şedinţele consiliului local a persoanelor care au transmis propuneri cu privire la
proiecte de acte normative.
g 1. Afişează la sediu şi arhivează minuta şedinţei publice. Va face publică, la cerere, înregistrarea şedinţei, în
condiţiile Legii nr. 544/2001.
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h 1. Asigură afişarea integrală, la avizierele special amenajate, a hotărârilor cu caracter normativ adoptate de
consiliul local sau a dispoziţiilor cu caracter normativ emise de primar.
i1. Întocmeşte şi asigură publicarea raportului anual privind transparenţa decizională. Asigură prezentarea
raportului în şedinţa consiliului local şi îl afişează la avizierul de la sediul autorităţii locale.
j1. Colectează datele solicitate de către Institutul Naţional de Statistică de la compartimentele din cadrul
consiliului judeţean Iaşi, respectând termenul de comunicare specificat în notificare.
k1. Îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute de prevederile legale în materie.
CAPITOLUL XI. ACTIVITĂŢI ALE COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
A. Activităţi cu caracter general
Art.31. (1) În cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia activitatea cu privire la
protecţie şi asistenţă socială este efectuată de către personalul din cadrul compartimentului de specialitate cu
atribuţii de asistenţă socială.
(2) Activitatea este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile normelor specifice în materie.
(3) Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului
Local.
b. de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul
persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul
comunei.
c. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie prin bugetul alocat acţiunilor cu caracter social.
d. de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si instituţiilor care au responsabilităţi în
domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice judeţene de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii
societăţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială.
e. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea
strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru
soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul comunei.
f. de reprezentare, prin reprezentarea consiliului local, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale.
B. Domeniile ce cuprind asistenţa şi protecţia socială
1. Domeniul protecţiei copilului:
Art.32.
Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele.
a. monitorizează si analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi
realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;
b. identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie
a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;
c. realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
d. acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în
vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
e. exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile
prevăzute de lege;
f. organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
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g. identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere
şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor
copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;
h. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
i. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri,
precum şi a comportamentului delincvent;
j. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a
copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
k. realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile
în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
l. asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;
m. sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează
modul în care sunt respectate drepturile acestora;
n. asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin,
stabilite de legislaţia în vigoare;
o. verifică modul în care este asigurată dezvoltarea copilului, securitatea şi integritatea sa fizică şi morală în
familia substitut (plasament, încredinţare, asistenţă maternală, adopţie), fie în urma sesizărilor, fie ca urmare a
controalelor inopinate;
p. urmăreşte evoluţia cazurilor, conform legislaţiei şi metodologiei de lucru pe diferite tipuri de cazuri, stabilită
la nivelul D.G.A.S.P.C. Iaşi.
r. reevaluarea cazurilor periodic şi modificarea măsurii de ocrotire, dacă este cazul, în interesul copilului;
s. verificarea modului în care se aplică legea cu privire la declararea judecătorească a abandonului;
t. încurajarea şi accesul copilului la relaţia cu familia naturală şi evidenţa contactelor copilului cu familia
naturală.
2. Domeniul protecţiei persoanelor adulte:
Art.33. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele.
a. evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;
b. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial
natural şi în comunitate;
c. elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea
situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi
pentru persoanele cu probleme psihosociale;
d. organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în
domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la
aceste drepturi;
e. organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul
acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);
f. evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum
şi respectarea drepturilor acesteia;
g. asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de
locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);
h. asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care
implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;
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i. asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei
sociale;
j. realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;
k. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii
civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu
handicap si persoanele vârstnice;
l. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de
asistenţă socială de interes local;
m. face demersuri către consiliul local pentru susţinerea financiară şi tehnică, realizarea activităţilor de
asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;
n. asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente
de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;
o. sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
p. asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al
persoanelor cu handicap;
r. asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite
de legislaţia în vigoare.
s. verifică modul în care sunt asigurate nevoile persoanei adulte, securitatea şi integritatea sa fizică şi morală,
la nivel comunitar, fie în urma sesizărilor, fie ca urmare a controalelor inopinate.
t. urmărirea evoluţiei cazurilor, conform legislaţiei şi metodologiei de lucru pe diferite tipuri de cazuri, stabilită la
nivelul D.G.A.S.P.C. Iaşi.
ţ. cunoaşterea, implementarea şi aplicarea legislaţiei de către asistentul personal;
u. activităţi de integrare socială a persoanei adulte.
v. verifică respectarea de către asistentul personal a drepturilor persoanei adulte.
x. întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice, cu handicap sau în alte situaţii de nevoie (beneficiare ale
venitului minim garantat , dependente de droguri sau alcool etc.).
y. evaluarea situaţiei socio-economice a persoanelor care se înscriu în categoriile enumerate.
w. identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea de măsuri de prevenţie şi reinserţie a acestor persoane în mediul
familial şi în comunitate.
z. elaborarea planurilor individualizate de intervenţie pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc
social, inclusiv pentru consumatorii de droguri, de alcool, pentru persoanele cu probleme psihosociale.
a1. colaborarea cu alte instituţii pentru a facilita accesul persoanelor în nevoie la drepturile ce se cuvin,
conform legii, şi la servicii de asistenţă socială.
b 1. asigurarea, prin instrumente şi activităţi specifice a asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor
care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate pentru situaţiile de urgenţă.
c1. verifică cunoaşterea de către asistentul social comunitar a legislaţiei în vigoare în domeniul serviciilor
sociale.
d 1. colaborează cu ceilalţi profesionişti, cu autorităţile locale (primar, poliţist, preot, secretar) pentru rezolvarea
cazului.
e1. cunoaşterea de către asistentul social a metodologiei de lucru pe diferite tipuri de cazuri şi întocmirea
dosarelor, nominal, pentru fiecare caz.
f1. urmărirea evoluţiei cazurilor conform legislaţiei şi a metodelor stabilite la nivelul D.G.A.S.P.C. (întocmirea
rapoartelor de evaluare bilunară, trimestrială sau ori de câte ori este nevoie, cu informaţiile stabilite de către
specialiştii D.G.A.S.P.C. ).
g 1. reevaluarea periodică a cazurilor, conform legislaţiei.
h 1. promptitudine în rezolvarea corespondenţei, în special în ceea ce priveşte anchetele sociale şi alte
răspunsuri la adrese.
i1. promptitudinea în rezolvarea cererii persoanei solicitante.
j1. respectarea drepturilor clientului aflat în dificultate şi protejarea, conform legii a bunurilor acestuia.
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k1. respectarea codului etic profesional şi a deontologiei profesionale (confidenţialitatea informaţiilor, însoţirea
clientului când este nevoie, etc.).
l1. evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile si resursele acesteia.
m1. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi reinserţie a persoanelor în mediul familial
natural şi în comunitate.
n 1. elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau
combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool,
precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale.
o 1. verifică acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţa de specialitate în domeniul
asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste
drepturi.
p 1. orientează persoanele către alte instituţii de asistenţă socială.
r1. evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum
şi respectarea drepturilor acesteia.
s1. asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice,
de locuinţă, de sănătate, loc de muncă, de ordin financiar, juridic etc.).
t1. asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor ce
implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă.
ţ1. asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei
sociale.
u 1. centralizează date ce cuprind evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială.
v1. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu consiliile locale, consiliul judeţean, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor
sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele vârstnice şi cele aflate în situaţie de risc.
3. Domeniul colaborării cu D.G.A.S.P.C. Iaşi şi cu O.N.G.-uri:
Art.34. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele.
a. Instrumentează reclamaţiile şi sesizările primite la D.G.A.S.P.C., repartizate pe cale ierarhică.
b. Analizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale care doresc să ofere servicii sociale pe raza
comunei Scânteia.
c. Realizează activitatea de evaluare şi control, conform programărilor, cu excepţia situaţiilor de urgenţă,
primite pe cale ierarhică, caz în care urgenţa va avea prioritate.
4. Domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private:
Art.35. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele.
a. solicită şi fundamentează consiliului local, înfiinţarea şi organizarea instituţiilor de asistenţă socială, în
funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;
b. evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate
cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
c. dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în
cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;
5
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Art.36. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament,
sunt următoarele.
a. elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;
b. pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă
socială;
c. activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială este realizată de personalul cu atribuţiile contabiluluişef din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
d. comunică instituţiilor abilitate date în legătură cu numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele
cheltuite cu această destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
C. Activităţi cu privire la protecţia persoanelor cu handicap
Art.37. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament, în
legătură cu asistenţii personali pentru persoanele cu handicap;
Asistentii personali au următaoirele obligaţii:
a. salariatul va respecta întocmai clauzele contractului individual de muncă şi actele adiţionale la acesta;
b. va asigura alimentaţia corespunzătoare a persoanei cu handicap ; pregăteşte şi serveşte masa asistatului,
asigurând condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare.
c. asigură igiena corporală a asistatului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat.
d. asigură întreţinerea corespunzătoare a curăţeniei în spaţiul de locuit.
e. asigură şi urmăreşte efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând urgent cadrele de specialitate în
condiţiile în care apar semne de agravare a bolii ; solicită controlul medical la domiciliu, când este cazul.
f. participă activ la crearea unor condiţii normale de viaţă persoanei asistate (climatul afectiv fiind deosebit de
important).
g. respectă şi sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti (ergoterapie, terapie
ocupaţională, etc.).
h. participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de D.G.A.S.P.C. Iaşi în colaborare
cu autorităŢile locale ale comunei Scânteia; va susţine examene de verificare a cunoştinţelor care vor sta la
baza încheierii sau prelungirii contractului individual de muncă.
i. va trata cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap, nu va abuza psihic sau moral de
starea de incapacitate în care se găseşte aceasta.
j. va anunţa Primarul comunei Scânteia şi D.G.A.S.P.C. Iaşi despre orice modificare intervenită în starea
psihică, fizică sau socială a persoanei cu handicap, de natură să modifice acordarea drepturilor sau
accesibilităţilor prevăzute de lege.
k. va întocmi semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social şi secretarul comunei, care va
cuprinde date referitoare la evoluţia persoanei cu handicap.
l. va încheia act adiţional la contractul individual de muncă care va conţine următorul angajament:
1. mă angajez să realizez întocmai obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa
postului, ce fac parte integrantă din contract.
2. mă angajez să realizez integral programul individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu
handicap grav, imediat ce îmi va fi adus la cunoştinţă sub semnătură.
m. monitorizarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din comuna Scânteia.
n. deţine baza de date cu persoanele cu handicap instituţionalizate şi neinstituţionalizate cu toate aspectele
menţionate de lege pe care o actualizează permanent.
o. întocmirea şi conducerea evidenţei statistice lunare, trimestriale şi semestriale.
p. efectuarea operaţiilor de prelungire a drepturilor sau de sistare a acestora, în baza certificatelor de
încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, emise de către comisiile de expertiză medicală; răspunde
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în conformitate cu prevederile legale, la scrisorile şi sesizările care au ca obiect acordarea sau neacordarea
drepturilor prevăzute de lege.
r. elaborează situaţiile solicitate de consiliul local, primar sau secretar, care stau la baza unor studii şi strategii.
s. pregăteşte, întocmeşte şi fundamentează necesarul de credite privind drepturile cu caracter social cuvenite
persoanelor cu handicap.
t. răspunde scrisorilor şi sesizărilor persoanelor cu handicap sau ale unor instituţii cu privire la acordarea
drepturilor prevăzute de lege.
ţ. verifică permanent dosarele persoanelor cu handicap aflate în evidenţă.
u. propune şi participă la acţiuni, proiecte, programe pentru persoane cu dizabilităţi.
v. propune măsuri, acţiuni, rapoarte în vederea realizării strategiei locale pentru persoanele cu handicap.
x. colaborează cu asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi sau care activează în domeniu.
y. se preocupă de îmbunătăţirea sistemului informatic în vederea eficientizării serviciilor.
w. sesizează consiliul local, primarul, secretarul comunei şi conducerea D.A.S. Iaşi asupra unor probleme care
impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevăzute de lege, precum şi recuperarea unor drepturi financiare
acordate necuvenit.
z. colaborează cu autorităţile administraţiei publice judeţene în ceea ce priveşte condiţiile de internare pentru
persoanele cu handicap care solicită acest lucru, precum şi pentru stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de
întreţinere, conform prevederilor legale.
a1. monitorizează numărul asistenţilor personali.
b 1. monitorizează numărul accesibilităţilor în mediu fizic.
D Activităţi cu privire la protecţia minorilor
Art. 38. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. Efectuează vizite la domiciliul copiilor care se află în situaţii de dificultate.
b. Întocmeşte anchete sociale cu propuneri şi măsuri de protecţie a copiilor aflaţi în dificultate pe care le
înaintează, cu propuneri şi soluţii, primarului.
c. Participă şi urmăreşte măsurile educative ale minorilor care au săvârşit infracţiuni ; pentru aceştia
întocmeşte anchete sociale şi propune măsuri.
d. Întocmeşte dosarele cu propunerile de măsuri de protecţie socială pe care le înaintează autorităţii tutelare –
primarului – şi Comisiei Judeţene de Ocrotire a Minorilor ; urmăreşte respectarea prevederilor hotărârilor ce
comisia le adoptă.
e. Întocmeşte rapoarte de evaluare în caz de plasament familial şi pentru asistenţii maternali la fiecare sfârşit
de lună.
f. Efectuează vizite la domiciliul familiilor cu copii în plasament – câte două/lună.
g. Întocmeşte şi înaintează rapoartele autorităţii tutelare – primarul – şi D.G.A.S.P.C. Iaşi. şi A.J.P.I.S. Iaşi.
h. identifică, evaluează şi monitorizează copiii/tinerii cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de învăţare şi adaptare
socio-şcolară.
i. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care
necesită protecţie specială şi, după caz, orientare şcolară.
j. efectuează ancheta socială la domiciliul copilului.
k. întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat şi propune Comisiei pentru
Protecţia Copilului încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară şi, după
caz, stabilirea unei măsuri de protecţie.
l. urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat aprobat de Comisia pentru Protecţia Copilului.
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m. efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu
handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a certificatului.
n. efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal.
o. preluarea tuturor sesizărilor privind cazurile de abuz asupra copilului, venite de la persoane fizice sau
juridice sau de la specialiştii din cadrul D.G.A.S.P.C. sau alte instituţii.
p. întocmirea fişei iniţiale cu date primare culese din registrul de înscriere.
r. deplasarea pe teren, împreună cu psihologul pentru o intervenţie eficientă şi evaluarea primară a situaţiei
existente.
s. realizarea investigaţiilor necesare întocmirii anchetei sociale prin colectarea tuturor persoanelor sau a
instituţiilor care pot oferi informaţii despre caz, întocmirea anchetei sociale.
t. întocmirea rapoartelor de vizită la domiciliul copilului abuzat pentru evaluarea situaţiei sociale şi găsirea unor
alternative pentru reglementarea situaţiei existente.
ţ. implicarea în asigurarea unui adăpost temporar pentru copilul abuzat prin internarea acestuia în regim de
urgenţă în centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C.
u. realizarea demersurilor necesare pentru găsirea unei forme de ocrotire cu caracter permanent care să vină
in interesul superior al copilului.
v. asigurarea asistenţei copilului abuzat.
x. întocmirea dosarelor în vederea susţinerii lor în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului.
z. întocmirea referatelor de situaţii pentru urmărirea penală a abuzatorilor şi colaborarea directă cu celelalte
instituţii implicate în acest domeniu.
a1. identificarea familiilor sau persoanelor cărora să le fie încredinţat sau plasat copilul, cu prioritate printre
rudele acestora şi evaluarea capacităţii acestora de a ocroti un copil.
b 1. determinarea opiniei copilului capabil de discernământ, cu privire la familia sau persoana propusă pentru al primi în încredinţare sau plasament şi aducerea la cunoştinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului.
c1. asigurarea asistenţei şi sprijinului părinţilor copilului, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său
familial, dacă complexul situaţional o permite.
d 1. asigurarea asistenţei, sprijinului şi consilierii acelei familii sau persoane, atât înainte cât şi după
încredinţarea/plasamentul copilului.
e1. stimularea, încurajarea şi facilitarea contactului personal şi nemijlocit al copilului cu părinţii săi.
f1. supravegherea şi evaluarea periodică a familiilor cărora le-a fost încredinţat sau plasat copilul, pe toată
perioada acestei măsuri.
g 1. întocmirea şi prezentarea în Comisia pentru Protecţia Copilului a rapoartelor de evaluare trimestriale sau
ori de câte ori este nevoie.
h 1. monitorizarea cazului şi după revenirea în mediul natural prin urmărirea în familia de origine.
i1. prezentarea cazurilor în Comisia pentru Protecţia Copilului şi propunerea măsurii de
încredinţare/plasament, atestare asistent maternal profesionist, încredinţare/plasament la asistent maternal,
atestare familie adoptatoare, încredinţare în vederea adopţiei, eliberarea avizului favorabil privind încuviinţarea
adopţiei.
j1. desfăşurarea pe plan local de campanii de publicitate şi recrutare a asistenţilor maternali.
k1. participarea la selecţia asistenţilor maternali în urma a minim 6 şedinţe.
l1. identificarea copiilor care vor fi daţi în încredinţare/plasament la asistent maternal, procesul de potrivire
copil-asistent maternal, acomodarea copilului cu asistentul maternal, mutarea propriu-zisă a copilului la
asistentul maternal, urmărirea/supervizarea încredinţării/plasamentului.
m1. elaborarea dosarelor de atestare ca asistenţi maternali din reţeaua judeţeană.
n 1. evaluarea trimestrială a plasamentelor la asistenţii maternali comunitari.
o 1. organizarea de cursuri de pregătire şi formare pentru asistenţii maternali profesionişti.
p 1. recrutarea, evaluarea şi atestarea familiilor adoptatoare.
r1. identificarea şi evaluarea copiilor care necesită măsura de ocrotire prin adopţie.
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s1. evaluarea bilunară a copiilor aflaţi în încredinţare în vederea adopţiei.
t1. evaluarea post-adopţie.
ţ1. identificarea copiilor neacompaniaţi în stradă, prin analiza primară a datelor legate de caz.
u 1. verificarea informaţiilor primare şi culegerea datelor suplimentare din teren.
v1. întocmirea planului de acţiune, în funcţie de nevoile copilului, resursele copilului şi ale familiei acestuia,
analizarea riscurilor pe care le implică fiecare alternativă de soluţionare a cazului.
x1. implementarea strategiei de lucru prin elaborarea de anchete sociale, realizarea demersurilor
corespunzătoare către instituţia de ocrotire de pe raza judeţului în care a fost găsit copilul, supravegherea şi
monitorizarea situaţiei copilului reîntors în familie;
y1. monitorizarea cazului şi analiza rezultatelor.
w1. în cazurile copiilor care au hotărâre judecătorească de supraveghere deosebită la domiciliu: identificarea
cazurilor, verificarea informaţiilor primare şi culegerea de date suplimentare, supravegherea pe termen lung a
minorului, acţiuni de prevenire a delincvenţei.
z1. studierea mediului stradal (familiarizarea cu zona, contactul cu grupul de copii, familiarizarea cu limbajul
folosit de aceştia, câştigarea încrederii).
a2. identificarea familiilor dezorganizate pentru prevenirea fenomenului.
b 2. preluarea cazurilor sesizate de persoane fizice, juridice, specialişti din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
şi alte instituţii.
c2. respectarea opiniilor copilului, în relaţiile cu acesta în luarea deciziilor ce-l privesc.
d 2. evaluarea în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de lucru.
e2. elaborarea strategiei de intervenţie, cu următoarele etape: consiliere, lucru individual, lucru cu familia, studii
de caz, colaborarea cu echipa pentru resocializare, medierea conflictelor, lucrul cu familia, sensibilizarea şi
implicarea comunităţii şi a factorilor de risc, prevenirea abandonului şcolar şi a comportamentului delincvent,
monitorizarea copiilor străzii, mediatizarea fenomenului copiii străzii şi sensibilizarea opiniei publice.
E Activităţi de coordonare programe, proiecte, convenţii, strategii:
Art. 39. Principalele atribuţii ale personalului menţionat la art. 31 alin. (1) din prezentul Regulament, sunt
următoarele:
a. elaborează proiectele, strategiile anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la structurarea, organizarea şi
dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate în judeţul Iaşi.
b. elaborează trimestrial sau al cerere, proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a
copilului aflat în dificultate, stadiul implementării strategiilor propuse şi aprobate de consiliul local şi propuneri
de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi.
c. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului aflat
în dificultate sau cu organismele non-guvernamentale cu activităţi în domeniul protecţiei copilului.
d. elaborează proiectele din domeniul protecţiei copilului.
e. asigură implementarea proiectelor cu finanţarea externă (FDSCE, Banca Mondială, etc.).
f. elaborează raportul-centralizator al cheltuielilor efectuate pe fiecare sub-proiect în parte.
g. elaborează rapoarte de activitate lunare pentru fiecare sub-proiect.
h. elaborează rapoarte de progres pentru fiecare sub-proiect.
i. asigură implementarea în totalitate a fiecărui sub-proiect.
j. colaborează la evaluarea beneficiarilor (în funcţie de vârstă, sex, situaţie socială, situaţie juridică, situaţie
economică, stare de sănătate, etc.).
k. colaborează la stabilirea personalului ce va lucra în acest centru (stabilirea organigramei, a programului
managerial al centrului, a organizării administrative a centrului, etc.).
l. colaborează la realizarea planului de achiziţie de bunuri şi echipamentelor specifice.
m. organizează desfăşurarea întâlnirilor echipelor de specialişti ai A.N.P.CA. sau ai Băncii Mondiale.
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n. alte sarcini ce urmăresc buna desfăşurare şi implementarea sub-proiectelor.
o. asigură căutarea cu ajutorul Internetului de organizaţii umanitare pentru sponsorizarea serviciilor de
asistenţă şi protecţie socială de la nivel comunitar.
p. colaborează cu celelalte autorităţi similare şi cu D.G.A.S.P.C.-uri de asistenţă din ţară pentru schimbul de
informaţii.
r. centralizează actualizarea alocaţiilor specifice copiilor instituţionalizaţi.
s. monitorizarea cazurilor preluate şi rezolvate de asistenţii sociali din cadrul D.G.A.S.P.C. şi din reţeaua
teritorială pe tipuri cauzistice: prevenire, reintegrare, plasament, încredinţare, adopţie.
t. realizarea de statistici privind sprijinirea materială şi/sau financiară a familiilor aflate în situaţie de risc.
ţ. participarea la elaborarea de proiecte din domeniul protecţiei copilului si persoanelor adulte cu handicap.
u. participarea la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul
asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social.
v. colaborarea cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului
pentru actualizarea bazelor de date şi pentru schimb de informaţii privind situaţia copiilor aflaţi în dificultate.
x. colaborarea cu A.N.P.C.A. în vederea îmbunătăţirii şi folosirii de instrumente comune pentru activitatea de
monitorizare a respectării drepturilor copilului.
y. elaborarea anual sau la cererea Comisiei pentru Protecţia Copilului de rapoarte privind activitatea de
protecţie a copilului aflat în dificultate, privind stadiul implementării strategiilor propuse şi aprobate de consiliul
local, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi.
w. urmărirea îndeplinirii activităţilor şi respectarea termenelor propuse în Strategia Locală de Asistenţă
Socială.
CAPITOLUL XII. ACTIVITĂŢI ALE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU EVIDENŢA
PERSOANELOR
Secţiunea I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.40. Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanelor al comunei Scânteia, judeţul Iaşi,
denumit în continuare serviciu comunitar, se organizează în subordinea Consiliului local al comunei, fiind constituit
în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată prin Legea nr. 372/2002, O.U.G.
nr. 195/2002, O.G. nr. 41/2003, O.U.G. nr. 50/2004, Legea nr. 520/2004, O.U.G. nr. 71/2005, Legea nr. 349/2005,
O.G. nr. 16/2006, Legea nr. 190/2006 şi Legea nr. 252/2007.
Art.41. Scopul Serviciului public comunitar local este acela de a exercita competenţele care îi sunt date
prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a
persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul persoanei şi ai comunităţii, în
sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Art.42. În vederea îndeplinirii atribuţiilor, serviciul public comunitar este constituit potrivit prevederilor art.
4, alin. (1) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului comunei Scânteia, judeţul Iaşi şi prin recrutare de personal.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de compartiment şi are
ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, eliberarea
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, înregistrarea actelor şi eliberarea
certificatelor de stare civilă, analiză-sinteză, informatică, secretariat-arhivă şi relaţii cu publicul.
Art.43. Şeful serviciului public comunitar focal este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul Local al
comunei Scânteia, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în conformitate cu prevederile
art. 9, alin. (2) din H.G. nr. 2.104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului
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de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi
managementul resurselor umane, financiare şi materiale.
Art.44. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar cooperează cu
celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează - pe probleme de interes
comun - potrivit actelor normative în vigoare, cu autorităţile publice, societăţi comerciale, agenţi economici, precum
şi cu persoane fizice.
Secţiunea II
ORGANIZAREA SERVICIULUI
Art.45. Structura organizatorică şi efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite conform
Organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Scânteia.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de :
a) evidenţă a persoanelor;
b) eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu
numere de înmatriculare a vehiculelor ;
c) informatică ;
d) stare civilă ;
e) analiza-sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii cu publicul.
Art.46. Serviciul public comunitar local execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea
cererilor
cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza sa de competenţă.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice),
de cooperare, de coordonare şi de control.
Art.47. Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local şi
personalul subordonat acesteia.
Activitatea de control şi de coordonare este atributul conducerii şi se realizează direct sau prin intermediul
şefului de compartiment. De asemenea, în activitatea de control, pe linie de muncă, conducerea serviciului poate
angrena şi alt personal specializat din cadrul structurii proprii.
Art.48. Organigrama serviciului public comunitar focal este prevăzută în Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local Scânteia nr. 28/16.08.2010.
Art.49. Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Scânteia primeşte şi
soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localitatea în care
funcţionează, cât şi din comunele învecinate la care nu s-a constituit servicii publice comunitare locale.

Secţiunea III
CONDUCEREA SERVICIULUI
Art.50. Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de şeful serviciului.
Art.51. Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din
cadrul primăriei, cu şefii Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului
Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.
În condiţiile legii şi a reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local poate delega
atribuţii din competenţa sa altor cadre din subordine.
Art.52. Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa Consiliului Local al comunei Scânteia de
întreaga activitate pe care o desfăşoară potrivit fişei postului.
Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului
serviciului.
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Secţiunea IV
ATRIBURIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
Art.53. Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale :
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certifícatele de stare civilă ;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil,
în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni pe
actele de stare civilă, în condiţiile legii;
e) actualizează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine date de identificare şi adresele
cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv
f) furnizează în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru
actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor ;
g) utilizează şi valorifică Regi şirul naţional de evidenţă a persoanelor ;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiilor
publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
i) întocmeşte listele electorale permanente ;
j) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii
k) primeşte, în sistem de ghişeu unic cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de
identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice
comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor ;
l) primeşte de fa serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător,
paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de
înmatriculare, pe care le eliberează solicitanţilor ;
m) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale
Secţiunea V
ATRIBUŢIILE PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ŞI ELIBERAREA ACTELOR DEIDENTITATE
Art.54. în domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar
local are următoarele atribuţii principale:
a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi cărţilor de alegător, în acest sens primind,
analizând şi soluţionând cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori
schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale ;
b) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a
dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de
evidenţă a persoanelor ;
c) înregistrează - în registre/e corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări - toate cererile, conform
prevederilor metodologiei de lucru ;
d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare
eliberării actelor de identitate ;
e) colaborează cu formaţiunile de poliţie, organizând acţiuni în comun şi controale la locurile de cazare în
comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor
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nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmările în temeiul legii;
f) asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate
g) identifică - pe baza menţiuni/or operative-eiementele urmărite, cele cu privire la interdicţia prezenţei în
anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
h) înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora ;
i) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru
eliberarea actului de identitatea, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege ;
j) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor ;
k) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin în
temeiul legii;
l) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc;
m) întocmeşte situaţiile statistice,sinteze ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul
serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune ;
n) răspunde de activitatea de soluţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
o) soluţionează cererile formulate de M.A.I., S.R.I., S.P.P., M.J., M.Ap.N., persoanelor fizice şi juridice privind
verificarea şi Identificarea persoanelor fizice ;
p) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale ;
q) eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţii sanitare şi de protecţie socială, precum şi
celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate ;
r) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor care nu posedă asupra lor acte de identitate
şi sunt internate în unităţi sanitare ;
s) asigură securitatea documentelor serviciului;
t) îndeplineşte şl alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.
Secţiunea VI
ATRIBUŢIILE PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR,
A PERMISELOR PE CONDUCERE, A CERIFICATELOR DE
ÎNMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU NUMERE DE
ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR
Art.55. Pentru eliberarea paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor, serviciului public comunitar local are următoarele atribuţii;
a) primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple,
includerii minorilor în paşapoartele părţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă ;
b) trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele
necesare în vederea producerii paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de
înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor ;
c) preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere,
certifícatele de înmatriculare a vehiculelor şl plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea
înmânării către solicitanţi;
d) înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere
de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora ;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele
utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
f) ţine registrele de evidenţă pentru fíecare categorie de documente eliberate
g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.
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Secţiunea VII
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ
Art.56. Pe linie de informatică, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:
actualizează Registrul permanent local de evidenţă a populaţiei cu datele privind persoana fizică în baza
comunicatelor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi focale, precum şi a
documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora.
Secţiunea VIII
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ
Art.57. Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale :
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu - potrivit legii - acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează
certificate doveditoare ;
b) înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare
şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere in registre, exemplarul I sau II, după caz;
c) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a
dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare
civilă ;
d) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu
prevederile metodologiei de lucru ;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare ;
f) eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind
înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice ;
g) trimite structurii informative din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării,
comunicările nominale pentru născuţii vii,cetăţeni români, ori cu privire ia modificările intervenite în statutul
civil ai persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori
declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate
nu au avut acte de identitate ;
h) trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau
adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare ;
i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului
Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică ;
j) ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita
deteriorarea sau dispariţia acestora ;
k) atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhivează şi ie păstrează
în condiţii depline de securitate ;
l) propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală
specială pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
m) se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total
- după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise ;
n) ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege ;
o) înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de
stare civilă, în termen de 30 zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost
operate toate menţiunile din exemplarul I;
p) sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate în cazul dispariţiilor unor documente de stare civilă cu
regim special;
q) primeşte cererile şl efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi
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transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate ;
r) la solicitarea Instanţelor, efectuează verificări cu privire ia anularea, completarea, rectificarea ori
modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi
înregistrarea tardivă a naşterii;
s) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţa şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
t) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în
temeiul legii;
u) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii. Modificarea metodologiei de lucru etc;
v) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul
serviciului public local, precum şi procesele verbale de scădere din gestiune ;
w) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şl păstrare a arhivei;
x) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiile de ordine publică, în
unităţile sanitare şi de protecţie socială în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost
înregistrată în registre/e de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută ;
y) colaborează cu formaţiunile de polipe pentru Identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate
necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
z) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.
Secţiunea IX
ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT
ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Art.58. În domeniul analiză - sinteză, secretariat şi relaţii cu publiculf serviciul public comunitar are
următoarele atribuţii principale :
a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor,
ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului ;
b) verifică modul în care se aplică dispoziţii/e legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de
serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete ;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ
constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie ;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;
e) repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor ia înregistrare în registrele special
destinate ;
f) expediază corespondenţa ;
g) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termen legal;
h) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducătorul
serviciului sau lucrătorul desemnat;
i) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi
întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
j) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sintezele şi analizele
întocmite ;
k) asigură constituirea fondului arhivistic al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
l) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.

Secţiunea X
DISPOZIŢII FINALE
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Art.59. Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local şi ale celorlalte cadre cu funcţii de conducere
sau de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.
În raport cu modificările intervenite în structura şi activitatea serviciului public comunitar local, fişele posturilor
vor fi reactualizate numai cu aprobarea Consiliului local al comunei Scânteia, judeţul Iaşi.
Art.60. Personalul serviciului public comunitar local va fi încadrat conform reglementărilor în vigoare.
Art.61. Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai
prevederile prezentului regulament.
PREŞEDINTE DE ŞLEDINŢĂ,
Consilier local,
Aştefanei Mihai
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA

Anexa nr. 2 la H.C.L.
Nr. 2/31.01.2012

R E G U L A M E N T INTERN

1. AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI SCÂNTEIA,
2. AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
3. AL SERVICIULUI COMUNITAR DE CADASTRU ŞI
AGRICULTURĂ,
4. AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ,
5. AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,
6. AL INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR DE INTERES LOCAL,
RESPECTIV, BIBLIOTECA PUBLICĂ ŞI CĂMINELE
CULTURALE DIN SCÂNTEIA,
7. AL PERSONALULUI ANGAJAT ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT
PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV,
8. AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU
EVIDENŢA PERSOANELOR.
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Comuna Scânteia, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicate;
O.G.R. nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului comunitar de cadastru şi
agricultură; Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor; Legii nr. 292/2003 a aşezămintelor culturale; O.M.C.C. nr.
2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor
culturale; O.M.C.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale; Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Statutului funcţionarilor publici; Legislația specifică funcționării Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență; O.G. Nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local; Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei; H.G. nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită
al funcţionarilor publici - a procedat la adoptarea Regulamentului Intern pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru personalul contractual din cadrul serviciului
comunitar de cadastru si agricultură, serviciului voluntar pentru situații de urgență, serviciului public de
administrare a domeniului public și privat al comunei, pentru personalul contractual din cadrul instituţiilor publice,
respectiv biblioteca publică comunală şi căminul cultural Scânteia, şi pentru personalul contractual angajat în
funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap a procedat la adoptarea prezentului Regulament Intern.
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1. SCOPUL REGULAMENTULUI INTERN
ART. 1. (1) Regulamentul Intern are ca scop descrierea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului personalului contractual din cadrul
serviciului comunitar de cadastru şi agricultură, personalul contractual din cadrul instituţiilor publice, respectiv
biblioteca comunală şi căminul cultural, şi personalului contractual angajat în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap, în calitate de angajat, pe de o parte, şi a drepturilor şi obligaţiilor autorităţii locale, în
calitate de angajator, pe de altă parte.
(2) Prin regulamentul intern elaborat se urmăreşte realizarea în bune condiţii a sarcinilor ce revin
salariaţilor din serviciile de interes local.
Secţiunea 2. APLICABILITATEA REGULAMENTULUI INTERN
ART. 2. Prezentul Regulament Intern se aplică tuturor salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate,
serviciilor și instituțiilor publice de interes local, indiferent de forma de angajare şi de data angajării. Respectarea
Regulamentului Intern constituie obligaţie de serviciu.
Secţiunea 3. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII
ART. 3. În cadrul autorităţii locale este interzisă orice discriminare între salariaţi pe criterii politice, de
apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, de orientare sexuală, stare materială, origine socială
sau de oricare altă asemenea natură.
CAPITOLUL II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL
Secţiunea 1. CONSILIUL LOCAL
ART. 4. Consiliul Local este autoritatea publică locală, având atribuţii cu caracter deliberativ, şi rezolvă
treburile publice de la nivelul comunei Scânteia, în condiţiile legii.
Secţiunea 2. DREPTURILE CONSILIULUI LOCAL
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ART. 5. (1)Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,
cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
CAPITOLUL III. PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL COMUNEI
Secţiunea 1. PRIMARUL COMUNEI
Subsecţiunea I. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
ART. 6. (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
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.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi
asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu
a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 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;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în
numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 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 urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la
art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor
publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), 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;
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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.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului
organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii.
Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
ART. 7. În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din
actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de
protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în
comuna sau în oraşul în care a fost ales.
În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din
unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Pe perioada exercitării mandatului primarul are dreptul la îndemnizaţia lunară, stabilită în condiţiile legii.
Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi
însărcinările date de consiliul local.
Subsecţiunea II. OBLIGAŢIA PRIMARULUI DE A ACORDA AUDIENŢE
ART. 8. (1) Primarul comunei este obligat să acorde audienţe, la cererea scrisă sau verbală a persoanelor
interesate.
(2) Audienţele se organizează săptămânal, în fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni, între orele 1100-1500.
(3) Primarul are obligaţia înscrierii şi păstrării registrului de audienţă.
Subsecţiunea III. DREPTURILE PRIMARULUI
ART. 9. Primarul, are în principal, următoarele drepturi:
a. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
b. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
c. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi
prezentului regulament.
Secţiunea 2. VICEPRIMARUL COMUNEI
ART. 10. (1) Viceprimarul comunei Scânteia exercită atribuţiile delegate de primar şi însărcinările date de
consiliul local.
(2) Pe perioada exercitării mandatului primarul are dreptul la îndemnizaţia lunară, stabilită în condiţiile
legii.
Subsecţiunea I. OBLIGAŢIA VICEPRIMARULUI DE A ACORDA AUDIENŢE
ART. 11. (1) Viceprimarul comunei este obligat să acorde audienţe, la cererea scrisă sau verbală a
persoanelor interesate.
(2) Audienţele se organizează săptămânal, în fiecare zi de marţi a fiecărei săptămâni, între orele 1100-1500.
(3) Viceprimarul are obligaţia înscrierii şi păstrării registrului de audienţă.
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CAPITOLUL IV. FUNCŢIONARII PUBLICI
Secţiunea 1. FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
Subsecţiunea I. SECRETARUL COMUNEI
ART. 12. Comuna Scânteia are un secretar de unitate administrativ-teritorială, cu studii superioare
juridice sau administrative.
Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(1) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de
conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale constituie vechime în
specialitate.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea
destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu
viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
Subsecţiunea II. RECRUTAREA, NUMIREA , SUSPENDAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA
RAPORTURILOR DE SERVICIU ȘI REGIMUL DISCIPLINAR AL SECRETARULUI UNITĂŢII
ADMINISTRATIV TERITORIALE
ART. 13. Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul
disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind
funcţia publică şi funcţionarii publici.
Subsecţiunea III. OBLIGAŢIILE SECRETARULUI
ART. 14. (1) Secretarul comunei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi
între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a
actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică
ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.
Subsecţiunea IV. OBLIGAŢIA SECRETARULUI DE A ACORDA AUDIENŢE
ART. 15. (1) Secretarul comunei este obligat să acorde audienţe, la cererea scrisă sau verbală a
persoanelor interesate.
(2) Audienţele se organizează săptămânal, în fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni, între orele 110000
15 .
(3) Secretarul are obligaţia înscrierii şi păstrării registrului de audienţă.
Secţiunea 2. FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
Subsecţiunea 2.I. NUMĂRUL FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE
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ART. 16. Comuna Scânteia dispune de un aparat de specialitate format din 10 funcţionari publici cu
funcţie de execuţie.
Subsecţiunea 2.II. NUMIREA ŞI ELIBERAREA DIN FUNCŢII PUBLICE
ART. 17. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face
de către primar, în condiţiile legii.
Subsecţiunea 2.III. CONDIŢIILE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE
ART. 18. Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Subsecţiunea 2.IV. PREROGATIVELE PUTERII PUBLICE
ART. 19. Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativei de putere
publică, sunt următoarele:
a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice,
precum şi asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare
realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea
realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;
d) consilierea, controlul şi auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;
f) colectarea creanţelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau
juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea;
h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice.

Subsecţiunea 2.V. PRINCIPIILE EXERCITĂRII FUNCŢIEI PUBLICE
ART. 20. Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:
a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) transparenţă;
c) eficienţă şi eficacitate;
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d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare către cetăţean;
f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
g) subordonare ierarhică.
Secţiunea 3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 3.I. DREPTUL LA OPINIE
ART. 21. (1) Dreptul la opinie a funcţionarilor publici este garantat.
(2) Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală,
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă
asemenea natură.
(3) Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului
funcţionarului public şi a prezentului regulament, şi care îl vizează în mod direct.
Subsecţiunea 3.II. DREPTUL LA ASOCIERE
ART. 22. (1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor care sunt
numiţi funcţionari publici de conducere.
(2) Funcţionarii publici, cu excepţiile prevăzute la alineatul (1), pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii
sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora.
Subsecţiunea 3.III. DREPTUL LA GREVĂ
ART. 23. (1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea
principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public.
(2) În cadrul autorităţii locale a comunei Scânteia, singura activitate cu caracter de permanenţă este cea
specifică serviciilor de stare civilă.
Subsecţiunea 3.IV. DREPTUL LA SALARIZARE
ART. 24. (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de bază;
b) sporul pentru vechime în muncă;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.
(2) Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului
unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.

Subsecţiunea 3.V. DREPTUL LA STABILIREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI A TIMPULUI DE ODIHNĂ,
DREPTUL LA CONCEDII
ART. 25.(1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii locale sau a funcţionarului public ierarhic
superior peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare,
funcţionarii publici de execuţie sau de conducere au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de
100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 de ore într-un an.
(3) Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediul de odihnă, la concedii medicale şi la alte
concedii.
(4) Funcţionarul public are dreptul, pe lângă îndemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de
bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.
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(5) Funcţionarii publici au dreptul , în afara concediului de odihnă, în condiţiile legii, la zile de concediu
plătit în cazul unor evenimente familiale deosebite, cum ar fi:
a. căsătorie – 5 zile lucrătoare;
b. naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare;
c. decesul soţului, sau al unei rude sau afin până la gradul III, inclusiv – 3 zile lucrătoare.
(6) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea
copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului în cauză.
Subsecţiunea 3.VI. DREPTUL LA PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
ART. 26. (1) Funcţionarii publici au dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională.
(2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de
drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
a. organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii publice;
b. urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii publice;
c. organizate de Institutul de Naţional de Administraţie, de centrele regionale de formare continuă pentru
administraţia publică locală, în condiţiile legii, sau de alte instituţii specializate din ţară sau străinătate;
(3) În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională, în formele prevăzute la alineatul (2), se
organizează în afara localităţii unde îşi are sediul autoritatea locală, funcţionarii publici beneficiază de drepturile
de delegare, în condiţiile legii.
(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfecţionare profesională, în formele
prevăzute la alineatul (2) lit. (a) şi (c), consiliul local are obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele
necesare pentru cheltuielile respective.
(5) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecţionare pe o durată mai mare de 1
lună dar nu mai mult de 1 an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în
scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea locală. În cazul nerespectării angajamentului, aceştia vor restitui
autorităţii drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfecţionare, proporţional cu
timpul rămas până la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate, pe aceeaşi perioadă, cu
excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile
acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului.
(6) În cazul în care primarul apreciază că studiile urmate sunt utile autorităţii locale, pe perioada concediului
de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare pe an, funcţionarului public i se plătesc salariul de bază
corespunzător funcţiei îndeplinite şi, după caz, sporul de vechime.
Subsecţiunea 3.VII. DREPTUL DE A FI ALES ÎNTR-O FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ
ART. 27. Funcţionarii publici pot fi aleşi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile legii.
Subsecţiunea 3.VIII. DREPTUL LA CONDIŢII NORMALE DE MUNCĂ
ART. 28. (1) Autoritatea publică are obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de muncă şi
igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi igiena fizică şi psihică.
(2) Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face pe o funcţie publică
corespunzătoare, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi
revin.
Subsecţiunea 3.IX. DREPTUL LA PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ART. 29. Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze, medicamente, în condiţiile legii.
ART.30. Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de
stat, în condiţiile legii.
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ART. 31. (1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au potrivit legii dreptul la pensie
de urmaş, primesc pe o perioadă de trei luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a
funcţionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii locale în termen de
trei luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alineatul (1), până la
emiterea deciziei pentru pensia de urmaş. Autoritatea locală va recupera sumele plătite de la persoana care se
face vinovată de neemiterea dispoziţiei.
Subsecţiunea 3.X. DREPTUL LA PROTECŢIE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI
ART. 32. (1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
(2) Autoritatea locală este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor,
violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătura cu
aceasta. Pentru garantarea acestui drept autoritatea locală va solicita sprijinul organelor abilitate, în condiţiile
legii.
ART.33. Autoritatea sau serviciul public sau instituţia publică este obligată să-l despăgubească pe
funcţionarul public, în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii publice, instituţiei publice sau
serviciului public, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Secţiunea 4. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 4. I. OBLIGAŢIA RESPECTĂRII UNEI CONDUITE CORESPUNZĂTOARE
ART. 34. (1) Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism şi imparţialitate şi în
conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.
(2) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale
personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii locale precum şi a calităţii serviciilor
publice prestate cetăţenilor.
(3) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de
lege. Codul de conduită al funcţionarilor publici se constituie în anexă la prezentul Regulament de Ordine
Interioară.
Subsecţiunea 4.II. OBLIGAŢII CU PRIVIRE LA CONVINGERILE POLITICE
ART. 35. (1) Funcţionarii publici au obligaţia, ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sa se abţină de la
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor politice, să nu favorizeze vreun partid politic
şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice.
Subsecţiunea 4.III. OBLIGAŢII CU PRIVIRE LA SUBORDONAREA IERARHICĂ
ART. 36. (1) Funcţionarii publici, răspund potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce le revin în
funcţia publică deţinută, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la
superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul
public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are
îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
Subsecţiunea 4.IV. OBLIGAŢIA REZOLVĂRII LUCRĂRILOR LA TERMEN
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ART. 37. (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii
ierarhici, lucrările repartizate.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa
lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le este sunt stabilite astfel de atribuţii, precum şi să
intervină pentru soluţionarea acestor cereri.
Subsecţiunea 4.V. OBLIGAŢIA PĂSTRĂRII CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI A SECRETUL DE SERVICIU
ART. 38. Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu precum şi
confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea
funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
Subsecţiunea 4. VI. OBLIGAŢIA DECLARĂRII AVERII
ART. 39. (1) Funcţionarilor publici le este interzis să primească sau să accepte, direct sau indirect, pentru
ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarii publici
sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, secretarului comunei, declaraţia de avere. Declaraţia de avere se
actualizează anual, în condiţiile legii.
Subsecţiunea 4.VII. OBLIGAŢIA PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE
ART. 40. (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare profesională, organizate
de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii abilitate, potrivit legii, a căror durată cumulată este de
minimum 7 zile pe an.
(2) Funcţionarii publici care urmează programe de formare specializată în administraţia publică, cu o
durată mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii similare din
străinătate, finanţate din bugetul de stat sau local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în
administraţia publică, o perioadă de până la 5 ani de la terminarea programelor.
(3) În cazul nerespectării angajamentului, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie instituţiei sau
autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor făcute pentru perfecţionare, calculate în condiţiile legii.
(4) Prevederile alineatului (3) se aplică şi în cazul în care persoanele care au urmat o formă de
perfecţionare nu au absolvit-o din vina lor. În acest caz, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie drepturile
salariale primite pe aceasta perioadă.
(5) Funcţionarii publici sunt obligaţi să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al
incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.
Secţiunea V. CONDIŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE
ART. 41. Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d. are capacitate deplină de exerciţiu ;
e. are o stare a sănătăţii corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei;
h. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unei fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu
excepţia faptului în care a intervenit reabilitarea;
i. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
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Secţiunea VI. MODALITATEA OCUPĂRII FUNCŢIILOR PUBLICE
ART. 42. (1) Ocuparea funcţiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire şi
concurs.
(2) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului vor fi stabilite în condiţiile legii.
Condiţiile de desfăşurare a concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III a în termenul
prevăzut de lege.
Secţiunea 7. PERIOADA DE STAGIU – NUMIREA ÎN FUNCŢII PUBLICE, PROMOVAREA
FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE:
Subsecţiunea 7.I. PERIOADA DE STAGIU
ART. 43. (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea
atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi
cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni, pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni
pentru cei din clasa a – II - a şi şase luni pentru cei din clasa a – III - a.
(3) Perioada în care o persoană a urmat şi promovat programe de formare specializată în administraţia
publică, pentru numirea într-o funcţie publică definitivă, este asimilată perioadei de stagiu.
(4) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcţionarul public definitiv
va fi:
a. numit funcţionar public definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional de asistent;
b. eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul „necorespunzător”.
Subsecţiunea 7.II. NUMIREA ÎN FUNCŢII PUBLICE
ART. 44. Numirea funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere se face în condiţiile prevăzute de
lege.
Subsecţiunea 7.III. PROMOVAREA ÎN FUNCŢII PUBLICE
ART. 45. Promovarea funcţionarilor publici se face în condiţiile prevăzute de lege.
Subsecţiunea 7. IV. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE
ART. 46. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face în condiţiile stabilite de lege.
Secţiunea 8. ACORDURI COLECTIVE
ART. 47. (1) Autoritatea publică poate încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu reprezentanţii
funcţionarilor publici, care să cuprindă măsuri referitoare la:
a. sănătatea şi securitatea în muncă;
b. programul zilnic de lucru;
c. perfecţionarea profesională;
d. alte măsuri prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi ca reprezentanţi ai funcţionarilor publici în
relaţiile cu autoritatea publică locală.
(2) Autoritatea publică este obligată să furnizeze reprezentanţilor funcţionarilor publici informaţiile
necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.
Secţiunea 9. COMISIA PARITARĂ

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

11

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin

ART. 48. (1) În alcătuirea comisiei paritare intră reprezentanţii desemnaţi de conducătorul autorităţii
publice şi de reprezentanţii funcţionarilor publici, ce vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din
cadrul fiecărei autorităţii publice locale, în condiţiile legii. Reprezentanţii funcţionarilor publici pot fi aleşi din
rândul funcţionarilor publici aleşi pentru negocierea acordurilor colective cu conducerea autorităţii publice locale.
(2) Comisiile paritare sunt consultate la negocierea de către autoritatea publică locală a acordurilor cu
reprezentanţii acestora. Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţii
publice locale. Comisia paritară întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în
condiţiile legii, pe care le comunică autorităţii publice locale.
Secţiunea X. COMISIA DE DISCIPLINĂ
ART. 49. (1) În alcătuirea comisiei de disciplină intră reprezentanţii desemnaţi de conducătorii autorităţilor
publice şi de reprezentanţii funcţionarilor publici, ce vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din
cadrul fiecărei autorităţii publice locale, în condiţiile legii.
(2) Comisia de disciplină este competentă să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să
propună sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(4) Funcţionarii publici nemulţumiţi de sancţiunea aplicată se pot adresa instanţei de contencios
administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau a dispoziţiei de sancţionare.
(5) Comisia de disciplină se poate constitui are drepturile şi obligaţiile prevăzute de prevederile legale în
materie.
Secţiunea 11. SANCŢIUNILE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 11.I. FELURILE RĂSPUNDERII
ART. 50. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu, atrage
răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Subsecţiunea 11.II. ABATEREA DISCIPLINARĂ
ART. 51. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei
publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, constituie abatere
disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c. absenţe nemotivate de la serviciu;
d. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e. intervenţiile sau stăruinţele în rezolvarea unor cereri în afara cadrului legal;
f. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii publice locale;
h. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii
stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k. stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor
acestora.
Subsecţiunea 11.III. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE
ART. 52. (1) Sancţiunile disciplinare sunt:
a. mustrare scrisă;
b. diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
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c. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, promovare în funcţie publică, pe o
perioadă de la 1 la 3 ani;
d. trecerea într-o funcţie publică inferioară, pe o perioadă de până la 1 an, cu diminuarea corespunzătoare a
salariului;
e. destituirea din funcţia publică.
(2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii,
comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele
acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile legii.
(3) Sancţiunile disciplinare se aplică în cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.
(4) Sancţiunea disciplinară prevăzută la alineatul de mai sus litera (a) se poate aplica direct de către
primar, la propunerea secretarului comunei.
(5) Celelalte sancţiuni disciplinare se aplică de către primar la propunerea comisiei de disciplină.
(6) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după
audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea
nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la
abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.
Subsecţiunea 11.IV. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
ART. 53. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public se angajează în cazul în care acesta a
săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătura cu sarcinile de serviciu.
Subsecţiunea 11.V. RĂSPUNDEREA CIVILĂ
ART. 54. Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a. pentru pagube produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii publice locale;
b. pentru nerestituirea la termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c. pentru daunele plătite de autoritatea publică locală, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.
Subsecţiunea 11.VI. RĂSPUNDEREA PENALĂ
ART. 55. Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în
legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă, se angajează potrivit legii penale. În situaţia în care nu
sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcţionarului public poate fi considerată
abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină.
Subsecţiunea 11.VII. CAZIERUL ADMINISTRATIV
ART. 56. Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului
public şi care nu au fost radiate, în condiţiile legii, acesta fiind necesar în următoarele cazuri:
a. desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;
b. desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de disciplină;
c. desemnarea unui funcţionar public în calitate de membru în comisia paritară;
d. ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;
e. în orice alte situaţii prevăzute de lege.
ART. 57. (1) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a. funcţionarului public interesat;
b. conducătorului autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea;
c. preşedintelui comisiei de disciplină;
d. altor persoane prevăzute de lege.
(2) Sancţiunile disciplinare se radiază în condiţiile legii.
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Secţiunea 12. MODIFICAREA, ÎNCETAREA ŞI SUSPENDAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE
FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 12.I. MODIFICAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ART. 58. (1) Modificarea raporturilor de serviciu are loc prin:
a. delegare;
b. detaşare;
c. transfer;
d. mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii publice;
e. exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.
(2) Delegarea, detaşarea, transferul, mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii publice locale,
exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se fac în condiţiile prevăzute de lege.
Subsecţiunea 12.II. SUSPENDAREA DE DREPT A RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE
FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ART. 59. Suspendarea raporturilor de serviciu se face de drept atunci când funcţionarul public se află în
una dintre următoarele situaţii:
a. este ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică, pe perioada respectivă;
b. este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c. este desemnat de către autoritatea publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale
României, ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;
d. desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii;
e. efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f. este arestat preventiv;
g. efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru
incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până
la gradul I, inclusiv, în condiţiile legii;
h. se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii;
i. carantină, în condiţiile legii;
j. concediu de maternitate, în condiţiile legii;
k. este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătoreasca, rămasă definitivă şi irevocabilă;
l. forţa majoră.
Subsecţiunea 12.III. SUSPENDAREA LA CERERE A RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE
FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ART. 60. (1) Suspendarea raporturilor de serviciu se face la solicitarea funcţionarului public, în una dintre
următoarele situaţii:
a. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la
împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru
afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c. desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte situaţii decât cele
prevăzute mai sus;
d. pentru participare la campania electorală;
e. pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.
(2) Suspendarea raporturilor de serviciu se poate face şi la cererea motivată a funcţionarului public.
Suspendarea poate interveni şi în alte situaţii decât cele mai sus menţionate, reglementate prin acte speciale.
Subsecţiunea 12.IV. ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
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ART. 61. (1) Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele condiţii:
a. de drept;
b. prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c. prin eliberare din funcţia publică;
d. prin destituire din funcţia publică;
e. prin demisie.
f. în alte situaţii prevăzute expres de lege.
(2) Raportul de serviciu încetează de drept:
a. la data decesului funcţionarului public;
b. la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;
c. dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarului public;
d. la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public;
e. ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care
nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f. când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prin care
s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
g. ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
h. la expirarea termenului pentru care a fost exercitată cu caracter temporar funcţia publică.
(3) Primarul va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului
public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru motive neimputabile funcţionarului public, în
următoarele cazuri:
a. autoritatea, serviciul sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar
funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;
b. autoritatea publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat
de funcţionarii publici;
c. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de funcţionarul public a unui funcţionar
public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de reintegrare;
d. pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor
profesionale individuale ;
e. funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. (g) din Legea nr. 188/1999,
republicată;
f. starea sănătăţii psihice şi/sau psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente
de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice
deţinute;
(4) Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ al primarului care se comunică
funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, pentru motive imputabile funcţionarului
public, în următoarele cazuri:
a. ca sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disciplinare care a avut consecinţe grave;
b. dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea
acestuia, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(5) Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris
primarului. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.
(6) Funcţionarii publici beneficiază de preaviz, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V. CODUL DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Secţiunea 1. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
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ART. 62. (1) Codul de conduită a funcţionarilor publici, denumit în continuare cod de conduită, reglementează
normele de conduită profesională a funcţionarilor publici de la nivelul autorităţii administrativ-teritoriale a
comunei Scânteia.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru
funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, din cadrul autorităţii
publice.
Secţiunea 2. OBIECTIVE
ART. 63. Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public,
o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor
de corupţie din administraţia publică locală, prin:
a. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale
corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor
publici;
b. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea
funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice;
c. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între
cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
Secţiunea 3. PRINCIPII GENERALE
ART. 64. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:
a. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta
Constituţia şi legile ţării;
b. prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera
interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
c. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform
căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d. profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu
cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine
obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei
publice;
f. integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte,
direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o
deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;
g. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
i. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în
exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Secţiunea 4. TERMENI
ART. 65. În înţelesul prezentului cod de conduită, următorii termeni se definesc astfel:
a. funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, privind
Statutul funcţionarilor publici;
b. funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea publică, în temeiul legii, în
scopul realizării competenţelor sale;
c. interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi
tratatele internaţionale la care România este parte;
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d. interes personal - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect,
pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;
e. conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al
funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi
imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în
exercitarea funcţiei publice deţinute;
f. informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezulta din activităţile unei
autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
g. informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoana identificată sau identificabilă.
Secţiunea 5. NORME GENERALE DE CONDUITĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 5.I. ASIGURAREA UNUI SERVICIU PUBLIC DE CALITATE
ART. 66. (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării
competenţelor autorităţii publice locale.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist,
precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea
publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţii publice locale.
Subsecţiunea 5.II. LOIALITATEA FAŢĂ DE CONSTITUŢIE ŞI DE LEGE
ART. 67. (1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile
ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu
respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor
drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Subsecţiunea 5. III. LOIALITATEA FAŢĂ DE AUTORITATEA PUBLICĂ
ART. 68. (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii publice în care îşi
desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b. să facă aprecieri neautorizate în legătura cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea publică
în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
c. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile autorităţii publice ori ale unor
funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori
de alta natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani,
dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea
informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul
conducătorului autorităţii publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a
funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
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Subsecţiunea 5.IV. LIBERTATEA OPINIEI
ART. 69. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa
influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să
aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Subsecţiunea 5.V. ACTIVITATEA PUBLICĂ
ART. 70. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarul public
desemnat în acest sens de conducătorul autorităţii publice, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să
respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii publice în care îşi
desfăşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri
publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al
autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Subsecţiunea 5.VI. ACTIVITATEA POLITICĂ
ART. 71. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c. să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări
partidelor politice;
d. să afişeze, în cadrul autorităţii publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor
politice ori a candidaţilor acestora.
Subsecţiunea 5.VII. FOLOSIREA IMAGINII
ART. 72. În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită
utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum
şi în scopuri electorale.
Subsecţiunea 5.VIII. CADRUL RELAŢIILOR
ART. 73. (1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi în exercitarea funcţiei publice să aibă
un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din
cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în
exercitarea funcţiei publice, prin:
a. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b. dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă
a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii
şi a autorităţilor publice, prin:
a. promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi
politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
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(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa
activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită
prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Subsecţiunea 5.IX. CONDUITA ÎN CADRUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
ART. 74. (1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia
să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale
privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de
protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Subsecţiunea 5.X. INTERDICŢIA PRIVIND ACCEPTAREA CADOURILOR, SERVICIILOR ŞI
AVANTAJELOR
ART. 75. Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau
orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut
relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice
deţinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste funcţii.
Subsecţiunea 5.XI. PARTICIPAREA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
ART. 76. (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea publică, de către
alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Subsecţiunea 5.XII. OBIECTIVITATE ÎN EVALUARE
ART. 77. (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au
obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru
funcţionarii publici din subordine.
(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări,
promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea
în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile
prevăzute la art. 64 din prezentul regulament.
Subsecţiunea 5.XIII. FOLOSIREA PREROGATIVELOR DE PUTERE PUBLICĂ
ART. 78. (1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de
lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de
evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea
obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care leau stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina
luarea unei anumite măsuri.
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(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie in organizaţii sau
asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje
materiale sau profesionale.
Subsecţiunea 5. XIV. UTILIZAREA RESURSELOR PUBLICE
ART. 79. (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi
a unităţii administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun
proprietar.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii
publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi
eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le
este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea
acestora.
Subsecţiunea 5. XV. LIMITAREA PARTICIPĂRII LA ACHIZIŢII, CONCESIONĂRI SAU ÎNCHIRIERI
ART. 80. (1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a
unităţii administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de
cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în
proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau
privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau
închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Secţiunea 6. COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Subsecţiunea 6.I. ROLUL AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ART. 81.(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează şi controlează aplicarea normelor
prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuţii:
a. urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţii publice, a prevederilor codului de conduită;
b. primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor codului de conduită;
c. formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată;
d. elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor codului de conduită;
e. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime
ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.
(2) Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de
lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţii publice.
Subsecţiunea 6.II. SESIZAREA
ART. 82. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
a. încălcarea prevederilor codului de conduită de către un funcţionar public;
b. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce
dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
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(2) Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplină
competente potrivit legii.
(3) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii.
(4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va verifica actele şi faptele pentru care a fost sesizată, cu
respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
(5) Sesizările înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vor fi centralizate într-o bază de date
necesară pentru:
a. identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
b. identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
c. adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
Subsecţiunea 6.3. SOLUŢIONAREA
ART. 83. (1) Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport, pe baza sesizării căruia
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către autoritatea sau instituţia publică
respectivă cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost sesizată.
(2) Recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi comunicată:
a. funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;
b. funcţionarului public care face obiectul sesizării;
c. conducătorului autorităţii publice în care funcţionarul public care face obiectul sesizării îşi desfăşoară
activitatea.
(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile publice au obligaţia de a comunica
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
(4) În cazul în care în situaţia sesizată sunt implicaţi conducătorul autorităţii publice ori adjuncţii acestuia,
recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi transmisă si structurii ierarhic superioare
instituţiei sau autorităţii publice, după caz.
Subsecţiunea 6.IV. PUBLICITATEA CAZURILOR SESIZATE
ART. 84. (1) Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, se
întocmeşte de secretarul comunei, şi trebuie să cuprindă următoarele date:
a. numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;
b. categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduita morală şi profesională;
c. cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
d. evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic;
e. recomandările propuse;
f. respectarea sau nu de către autoritatea publică a recomandărilor primite din partea A.N.F.P..
(2) Secretarul comunei poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un
interes deosebit pentru opinia publică.
Secţiunea 7. RĂSPUNDERI
ART. 85. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
funcţionarilor publici, în condiţiile legii.
(2) Comisiile de disciplină au competenţă de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi
de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate
organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4) Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor
de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Secţiunea 8. ARMONIZAREA REGULAMENTULUI INTERN
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ART. 86. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a oricărei legi, autoritatea publică va armoniza
Regulamentul de Ordine Interioară, potrivit noilor dispoziţii.
Secţiunea 9. ASIGURAREA PUBLICITĂŢII
ART. 87. Pentru informarea cetăţenilor, persoana delegată cu atribuţiile specifice relaţiilor publice din
cadrul autorităţii publice are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul de conduită la sediul autorităţii,
într-un loc vizibil.

CAPITOLUL VI. PERSONALUL CONTRACTUAL
Secţiunea 1. DISPOZIŢII GENERALE
Subsecţiunea 1.I. DOMENIUL APLICABIL
ART. 88. (1) Prevederile prezentului capitol se aplică personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului personalului contractual din instituţiile şi serviciile publice de interes local, respectiv
cămin cultural, biblioteca comunală, serviciul comunitar de cadastru şi agricultură serviciul voluntar pentru
situații de urgență, serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei, precum şi pentru
personalul angajat în funcţia de asistent personal al persoanelor cu handicap, pe de o parte, şi angajatorului,
respectiv Comuna Scânteia, pe de altă parte.
(2) Totodată, prezentul capitol reprezintă normele cu caracter general aplicabile funcţionarilor publici,
alături de normele cu caracter special specifice acestei categorii de personal.
Subsecţiunea 1.II. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII
ART. 89. (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă,
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile mai sus prevăzute, care au ca scop sau ca efect neacordarea,
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele
prevăzute mai sus, dar care produc efectele unei discriminări directe.
ART. 90. (1) Orice angajat cu contract individual de muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(2) Oricărui angajat cu contract individual de muncă i se recunoaşte dreptul la plata salariului, în
conformitate cu prevederile legale în materie, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul
la protecţia împotriva concedierilor nelegale.
Subsecţiunea 1.III. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII RELAŢIILOR DE MUNCĂ
ART. 91. (1) Relaţiile de muncă pentru personalul contractual se bazează pe principiul legalităţii.
(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi
se vor consulta reciproc, în condiţiile legii.
Secţiunea 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Subsecţiunea 2.I. CONCURSUL SAU EXAMENUL, PERIOADA DE PROBĂ
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ART. 92. (1)Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, din cadrul serviciilor şi instituţiilor
publice de interes local, se angajează prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii.
(2) Anunţul cu privire la organizarea unui concurs, desfăşurarea acestuia, examinarea candidaţilor se
face în condiţiile legii.
(3) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile
autorităţii locale.
(4) În cazul în care la concursul organizat, în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai
mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.
(5) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului la încheierea contractului individual de muncă se poate
stabili o perioadă de probă, de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de
zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(6) Verificarea aptitudinilor profesionale la persoanele cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea
perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(7) În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile
lucrătoare.
(8) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade
de probă, cuprinse între 3 şi şase luni.
(9) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute
de lege.
(10) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
(11) Angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este
interzisă.
Subsecţiunea 2.II. DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 93. (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioada determinată, în condiţiile
expres prevăzute de lege.
Subsecţiunea 2.III. INTERZICEREA CLAUZELOR IMORALE SAU ILICITE
ART. 94. (1) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de
muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau imorale.
Subsecţiunea 2.IV. FORMA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, VECHIMEA ÎN MUNCĂ
ART. 95. (1) Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de
încheiere a contractului în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului dreptul la vechimea
în muncă.
Subsecţiunea 2.V. INFORMAREA CU PRIVIRE LA CLAUZELE GENERALE ALE CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 96. (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia
de a informa persoana care a câştigat concursul pentru ocuparea postului, cu privire la clauzele generale pe
care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. În acest sens, i se va comunica fişa postului, care
face parte integrantă din contract.
(2) Informarea prevăzută mai sus va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a. identitatea părţilor;
b. locul de muncă şi felul muncii;
c. sediul angajatorului;
d. atribuţiile specifice postului;
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

23

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin

e. riscurile specifice postului;
f. data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
g. în cazul unui contract de muncă pe perioadă determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata
acestora;
h. durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i. condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
j. salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la
care salariatul are dreptul;
k. durata normală a muncii exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
l. indicarea cadrului legal ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
m. durata perioadei de probă.
(3) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alineatul de mai sus în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, în termen de 15 zile de la data
încunoştiinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din
lege.
(4) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între
părţi poate interveni un contract individual de confidenţialitate.
(5) În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare în termen de 15 zile de la momentul
lansării ofertei de încheiere sau modificare a contractului individual de muncă, salariatul este în drept să
sesizeze, în termen de 30 de zile, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri
corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de
informare.
Secţiunea 3. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL SĂNĂTĂŢII
ART. 97. (1) Poate fi angajată în muncă numai persoana care prezintă un certificat medical, care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea prezentei dispoziţii atrage nulitatea
contractului individual de muncă.
(2) În situaţia în care salariatul prezintă certificatul medical după încheierea contractului individual de
muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat
rămâne valabil.
Secţiunea 4. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ AL SALARIAŢILOR
ART. 98. (1) Primarul are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor.
(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă,
potrivit legii.
(3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în ordinea angajării şi cuprinde elemente de
identificare a tuturor salariaţilor, elemente ce caracterizează contractele de muncă ale acestora, precum şi toate
situaţiile care intervin pe parcursul desfăşurării relaţiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea,
suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.
(4) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea
desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
Secţiunea 5. CUMULUL DE FUNCŢII
ART. 99. Angajaţii cu contract individual de muncă au dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor
contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare din acestea, în condițiile
legii. Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită
funcţia pe care o consideră de bază.
Secţiunea 6. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
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ART. 100. (1) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc
potrivit legii.
(2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se
urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de
nulitate.
SECŢIUNEA 7. DREPTURILE SALARIATULUI
ART. 101. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c. dreptul la concediu de odihnă anual;
d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e. dreptul la demnitate în muncă;
f. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g. dreptul la acces la formarea profesională;
h. dreptul la informare şi consultare;
i. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j. dreptul la protecţie în caz de concediere;
k. dreptul de a participa la acţiuni colective;
l. dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat.
Secţiunea 8. OBLIGAŢIILE SALARIATULUI
ART. 102. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a. obligaţia de a realiza norma de lucru sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b. obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament precum şi în contractul colectiv de
muncă;
d. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f. obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
Secţiunea 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 103. (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă în cazurile
şi în condiţiile prevăzute de codul muncii.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a. durata contractului;
b. locul muncii;
c. felul muncii;
d. condiţiile de muncă;
e. salariul;
f. timpul de muncă şi timpul de odihnă.
Secţiunea 10. DELEGAREA ŞI DETAŞAREA
ART. 104. (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea
salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi
prevăzute în contractul individual de muncă.
(3) Delegarea sau detaşarea se fac în condiţiile legii.
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Secţiunea 11. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 105. (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor
sau prin actul unilateral al uneia din părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către
salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială pentru angajator.
(3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe
durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea de salariat.
Subsecţiunea 11.I. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DE DREPT
ART. 106. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a. concediu de maternitate;
b. concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c. carantină;
d. efectuarea serviciului militar obligatoriu;
e. exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
f. îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
g. forţă majoră;
h. în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile codului de procedură penală;
i. în alte cazuri, expres prevăzute de lege.
Subsecţiunea 11.II. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ LA INIŢIATIVA
SALARIATULUI
ART. 107. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele
situaţii:
a. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, până la
împlinirea vârstei de 3 ani;
b. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c. concediu paternal;
d. concediu pentru formare profesională;
e. exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe
toată durata mandatului;
f. participarea la grevă;
g. absenţe nemotivate.
Subsecţiunea 11.III. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ LA INIŢIATIVA
ANGAJATORULUI
ART. 108. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele
situaţii:
a. pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b. ca sancţiune disciplinară;
c. în cazul în care consiliul local a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în
judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti;
d. în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raporturilor de muncă, în special pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare;
e. durata detaşării.
Subsecţiunea 11.IV. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIN ACORDUL
PĂRŢILOR
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ART. 109. Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor
fără plată pentru studii sau pentru interese personale.
Secţiunea 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 110. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a. de drept;
b. ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c. ca urmare a voinţei unilaterale a unei dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
Subsecţiunea 12.1. ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 111. Contractul individual de muncă încetează de drept:
a. la data decesului salariatului;
b. la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a
salariatului;
c. ca urmare a desfiinţării autorităţii teritorial - administrative;
d. la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă sau pentru
invaliditate a salariatului, potrivit legii;
e. ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost
constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
f. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal
sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
g. ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de
executare;
h. de la data retragerii de către autorităţile sau organismele abilitate a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiei;
i. ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
j. la data expirării contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată;
k. alte cazuri expres prevăzute de lege.
Secţiunea 13. NULITATEA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ART. 112. (1) Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale necesare pentru încheierea valabilă a
unui contract individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte numai pentru viitor.
(3) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(4) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa de judecată.
Secţiunea 14. CONCEDIEREA
ART. 113. Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.
Subsecţiunea 14.I. CONCEDIEREA INTERZISĂ
ART. 114. Este interzisă concedierea salariaţilor:
a. pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie,
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate materială, apartenenţă sau
activitate sindicală;
b. pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale;
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Subsecţiunea 14.II. IMPOSIBILITATEA DISPUNERII CONCEDIERII
ART. 115. Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
a. pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical, conform legii;
b. pe durata concediului pentru carantină;
c. pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt
anterior emiterii deciziei de concediere;
d. pe durata concediului de maternitate;
e. pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
până la împlinirea vârstei de 3 ani;
f. pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în cazul copilului cu
handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
g. pe durata îndeplinirii serviciului militar;
h. pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea
este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către
acelaşi salariat;
i. pe durata efectuării concediului de odihnă.
Subsecţiunea 14.III. CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE IMPUTABILE SALARIATULUI
ART. 116. (1) Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului:
(2) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele
situaţii:
a. în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere disciplinară gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă sau prezentul regulament, ca
sancţiune disciplinară;
b. în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condiţiile codului
de procedură penală;
c. în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică
şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului
de muncă;
d. în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
Subsecţiunea 14.IV. OBLIGATIVITATEA CERCETĂRII PREALABILE
ART. 117. (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile
de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea cercetării disciplinare prealabile şi în termenele
stabilite în codul muncii.
(2) Procedura cercetării prealabile este obligatorie şi în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul
nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute de codul muncii
pentru cercetarea disciplinară.
Subsecţiunea 14.V. CONCEDIERE PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE SALARIATULUI
ART. 118. (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului – reprezintă încetarea
contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a
reorganizării activităţii.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
(3) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.
(4) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului se face in condiţiile expres menţionate
în codul muncii.
Subsecţiunea 14.VI. OBLIGAŢIA NOTIFICĂRII LA CONCEDIERILE PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE
SALARIATULUI
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ART. 119. (1) Primarul are obligaţia, în cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana
salariatului, să notifice în scris reprezentanţii salariaţilor cu cel puţin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii
deciziilor de concediere, următoarele:
a. numărul de personal şi categoriile de salariaţi;
b. motivele care determină concedierea;
c. numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d. criteriile avute în vedere, potrivit legii, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e. măsurile avute în vedere pentru limitarea concedierilor;
f. măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile care urmează să fie acordate salariaţilor
supuşi concedierii, conform dispoziţiilor legale;
g. data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h. termenul înăuntrul căruia reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea
numărului de salariaţi concediaţi.
(2) Comuna Scânteia, prin primar, are obligaţia să notifice proiectul de concediere Inspectoratului
Teritorial de Muncă şi Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă la aceeaşi dată la care l-a notificat
reprezentanţilor salariaţilor.
Subsecţiunea 14.VII. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL LA CONCEDIERILE PENTRU MOTIVE
NEIMPUTABILE SALARIATULUI
ART. 120. În cazul concedierilor colective consiliul local are următoarele atribuţii:
a. să întocmească un plan de măsuri sociale sau de alt tip prevăzut de lege cu consultarea reprezentanţilor
salariaţilor;
b. să propună salariaţilor programe de formare profesională;
c. să pună la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor toate informaţiile relevante în legătură cu concedierea
colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora;
d. să iniţieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultări cu reprezentanţii salariaţilor, referitoare la
mijloacele şi metodele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de
atenuare a consecinţelor.
Subsecţiunea 14.VIII. OBLIGAŢIA EVITĂRII CONCEDIERILOR PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE
SALARIATULUI
ART. 121. (1) Reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor
ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii
proiectului de concediere.
(3) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 10 zile
de la primirea acestora.
Subsecţiunea 14.IX. OBLIGAŢIA NEANGAJĂRII PE POSTURILE CARE AU FĂCUT OBIECTUL
CONCEDIERILOR PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE SALARIATULUI
ART. 122. (1) Angajatorul care a făcut concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de
muncă ale salariaţilor concediaţi pe o perioadă de 12 luni de la data concedierii acestora.
(2) În cazul în care în această perioadă consiliul local reia activităţile a căror încetare a condus la
concedieri colective, salariaţii care au fost concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă
pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.
(3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu solicită acest lucru, consiliul local poate
face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante.
Subsecţiunea 14.X. DREPTUL LA PREAVIZ
ART. 123. (1) Persoanele concediate au dreptul la preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Aştefanei Mihai

29

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ilăşoaia Florin

(2) Dispoziţia de concediere se comunică salariatului în scris, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a. motivele care determină concedierea;
b. durata preavizului;
c. criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
d. lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a
ocupa un loc de muncă vacant
(3) Dispoziţia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Subsecţiunea 14.XI. NULITATEA CONCEDIERII
ART. 124. (1) Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate
absolută.
(2) În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în instanţă alte motive de fapt sau de drept
decât cele precizate în dispoziţie.
Secţiunea 15. DEMISIA
ART. 125. (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare
scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de
preaviz.
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin
orice mijloace de probă.
(3) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să-şi producă efectele.
(4) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării
totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
Secţiunea 16. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
ART. 126.(1) Prin derogare de la regula generală, prevăzuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii – primarul poate angaja personal cu contract individual de muncă pe durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie numai în formă scrisă, cu precizarea
expresă a duratei pentru care se încheie.
Subsecţiunea 16.I. CAZURI CÂND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ SE ÎNCHEIE PE DURATĂ
DETERMINATĂ
ART. 127. (1) Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o durată determinată numai în
următoarele cazuri:
a. înlocuirea unui salariat, în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel
salariat participă la grevă;
b. creşterea temporară a activităţii angajatorului;
c. în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar
anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
d. în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale.
Subsecţiunea 16.II. TERMENELE PÂNĂ LA CARE CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ SE ÎNCHEIE
PE DURATĂ DETERMINATĂ
ART. 128. (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o durată mai
mare de 18 luni.
(2) Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade
de probă în condiţiile legii.
(3) Angajatorul este obligat să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată
determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor
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profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă, în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi
cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la
sediul angajatorului.
Secţiunea 17. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ
ART. 129. (1) Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care,
din dispoziţia agentului de muncă temporară, prestează munca în favoarea unui utilizator.
(2) Salariatul temporar este persoana încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la
dispoziţie unui utilizator pe durata necesară în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise şi cu caracter
temporar.
(3) Agentul de muncă temporară este societatea comercială autorizată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, care pune la dispoziţie provizoriu utilizatorului personal calificat şi/sau necalificat pe care îl angajează şi
îl salarizează în acest scop.
(4) Utilizatorul este angajatorul căruia agentul de muncă temporară îi pune la dispoziţie un salariat
temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise şi cu caracter temporar.
(5) Angajatorul va hotărî, dacă va fi cazul, utilizarea acestei forme de muncă.
Secţiunea 18. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL
ART. 130.(1) Comuna Scânteia poate angaja salariaţi cu contract individual de muncă corespunzător
unei fracţiuni de normă (conform Codului muncii), prin contracte de muncă pe durată nedeterminată sau pe
durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă.
(3) Durata săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial
este inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabil, fără a fi mai mică de 10 ore.
(4) Drepturile salariale se acordă direct proporţional cu perioada lucrată.
Secţiunea 19. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
ART. 131. (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă.
(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi
de 40 de ore pe săptămână.
ART. 132. Durata maximă legală a timpului de lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv
orele suplimentare.
Secţiunea 20. PROGRAMUL DE LUCRU
ART. 133. (1) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa
salariaţilor şi sunt afişate la sediul administrativ al comunei prin grija secretarului comunei.
(2) Programul de lucru la nivelul autorităţii administrative a comunei Scânteia este după cum urmează:
a. Persoane alese: Primar şi viceprimar, luni-vineri, orele 0800-1600.
b. Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului luni-vineri, orele 0800-1600.
c. Angajaţii cu contract individual de muncă al aparatului de specialitate al primarului luni-vineri, orele 0800-1600.
d. Angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul serviciului comunitar de cadastru şi agricultură, serviciului
voluntar pentru situații de urgență, serviciului public de administrare a domeniului public și privat, luni-vineri,
orele 0800-1600.
e. Angajatul cu contract individual de muncă din cadrul Bibliotecii publice Scânteia, luni-vineri, orele 0800-1600.
f. Angajatul cu contract individual de muncă din cadrul Căminul Cultural Scânteia luni-vineri, orele 0800-1600.
ART. 134. (1) Primarul poate dispune programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea
salariatului în cauză. Programele individualizate de lucru presupun un mod de organizare flexibil a timpului de
muncă.
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(2) Programul de lucru flexibil se va stabili prin dispoziţie scrisă a primarului.
ART. 135. (1) În aplicarea prevederilor H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de lucru cu publicul Primarul va elabora programul individualizat la nivelul
autorităţii publice locale a comunei Scânteia, pe măsuri concrete şi termene de realizare.
(2) Se va avea în vedere ca programul de lucru publicul să cuprindă cel puţin următoarele:
a.
în zilele lucrătoare între orele 0900 - 1700
b. în zilele de marţi, miercuri, joi între orele 0900 - 1900
c. sâmbătă între orele 0900 - 1400.
Secţiunea 21. PAUZA DE MASĂ-REPAOSUL SĂPTĂMÂNAL
ART. 136. (1) Salariaţii cu contract individual de muncă au dreptul la pauza de masă care este de 15 de
minute şi se acordă între orele 11,00 – 11,15. Timpul de masă se include în programul de lucru.
(2) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore
consecutive.
ART. 137.(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
(2) În cazul în care munca prestată are un caracter de continuitate, repausul săptămânal poate fi acordat
şi în alte zile, stabilite de către primar.
Secţiunea 22. ZILELE DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ
ART. 138. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
a. 1 şi 2 ianuarie;
b. prima şi a doua zi de Paşti;
c. 1 mai;
d. prima și a doua zi de Rusalii
e. 15 august
f. 1 decembrie;
g. prima şi a doua zi de Crăciun;
h. 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale,
altele decât cele creştine, pentru persoane aparţinând acestora;
(2) Acordarea zilelor libere se face de către primar.
Secţiunea 23. DREPTUL LA CONCEDII
ART. 139. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Durata concediului de odihnă anual este prevăzută de prevederile legale specifice în materie pentru
salariaţii din sistemul bugetar, administraţie publică.
(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(4) Primarul este obligat să acorde concediu până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care întrun an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(5) Compensaţia în bani a concediului de odihnă este interzisă, cu excepţia cazului în care încetează
contractul individual de muncă.
(6) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu
handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3
zile lucrătoare.
(7) Efectuarea concediului de odihnă se realizează pe baza unei programări colective stabilite de către
primar împreună cu reprezentanţii salariaţilor. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru
anul următor.
(8) În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească
programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de
concediu neîntrerupt.
(9) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, astfel cum sunt
stabilite prin lege.
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(10) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. Durata acestora
nu poate fi mai mare de 1 an.
(11) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii de formare profesională. În cazul în care în
cursul unui an calendaristic, pentru salariaţii în vârstă de până la 25 de ani, şi respectiv în cursul a 2 ani
calendaristici consecutivi, pentru salariaţii în vârstă de peste 25 de ani, nu a fost asigurată participarea la o
formare profesională pe cheltuiala consiliului local, salariatul în cauză are dreptul la un concediu pentru formare
profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare.
Secţiunea 24. EVIDENŢA ORELOR SUPLIMENTARE
ART. 140. Comuna Scânteia, prin grija secretarului comunei, precum și personalul desemnat prin
dispoziția primarului, are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune
controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.
ART. 141. (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată
muncă suplimentară.
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră
sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui
accident.
(3) Sporul acordat pentru munca suplimentară, în condiţiile în care nu s-a acordat compensaţia cu ore
libere plătite, este de 100% din salariul de bază.
Secţiunea 25. MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII
ART. 142. (1) Personalul angajat în cadrul serviciului public de administrare a domeniului public și privat
al comunei Scânteia poate efectua muncă în timpul nopţii. Prestatorii vor beneficia de drepturile prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru munca prestată în condiţii de noapte.
(2) În cadrul căminului cultural Scânteia, instituţie de interes local, poate efectua muncă în timpul nopţii
referentul responsabil cu activităţile instituţiei respective. Prestatorul muncii va beneficia de drepturile prevăzute
de legislaţia în vigoare pentru munca prestată în condiţii de noapte.
Secţiunea 26. NORMA DE MUNCĂ-FIŞELE POSTURILOR
ART. 143. În cadrul autorităţii locale nu sunt necesare instituirea unor norme de muncă, deoarece sfera
de atribuţii şi posturile sunt de o astfel de natură. Angajaţii sunt obligaţi să-şi îndeplinească atribuţiile în condiţiile
stabilite în fişa postului.
Secţiunea 27. DREPTUL LA SALARIU
ART. 144. (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual
de muncă. Salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Salariul de bază
se stabileşte în funcţie de evaluarea profesională individuală. Salariile sunt stabilite prin lege.
(2) Salariul nu este confidenţial, angajatorul neavând obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii.
(3) Plata salariului se face o dată pe lună, de regulă pe data de 6 a lunii următoare.
(4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului
la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
(5) Salariul se plăteşte direct salariatului sau persoanei împuternicite de acesta.
(6) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată.
(7) Nici o reţinere din salariu nu poate fi efectuată, în afara cazurilor şi condiţiilor stabilite de lege.
Secţiunea 28. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII
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ART. 145. (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii
salariaţilor.
(2) Comuna Scânteia, prin primar, are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate
aspectele legate de muncă.
(3) Dacă se apelează la persoane sau servicii exterioare, primarul îşi păstrează obligaţiile mai sus
prezentate.
(4) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii nu pot aduce atingere responsabilităţii
angajatorului.
(5) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine în nici un caz, obligaţii
financiare pentru salariaţi.
(6) În cadrul propriilor responsabilităţi, consiliul local, prin primar, va lua măsurile necesare pentru
protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de
informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor
necesare acesteia.
(7) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele
principii generale de prevenire:
a. evitarea riscurilor;
b. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c. combaterea riscurilor la sursă;
d. adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea
echipamentelor şi metodelor de muncă, în vederea atenuării cu precădere, a muncii monotone şi a muncii
repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;
e. luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f. înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos sau cu ceea ce nu este periculos;
g. planificarea prevenirii;
h. adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile individuale;
i. aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare;
Secţiunea 29. OBLIGAŢIA INSTRUIRII CU PRIVIRE LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII
ART. 146. (1) Comuna Scânteia, prin primar, are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către angajator
împreună cu reprezentanţii salariaţilor.
(3) Instruirea prevăzută la alineatul precedent se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor
care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare
de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.
(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări în legislaţia în domeniu.
(5) Comuna Scânteia, prin primar, răspunde de asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz
de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea
salariaţilor în situaţii speciale şi în situaţii de risc iminent.
Secţiunea 30. NEOBLIGATIVITATEA COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII
ART. 147. (1) La nivelul comunei nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate a
muncii, având în vedere ca autoritatea locală are până la 50 de angajaţi.
Persoana cu responsabilități pe linie de protecția muncii este doamna Zănoagă Constanţa, consilier
superior.
Secţiunea 31. FORMAREA PROFESIONALĂ
ART. 148. (1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a. adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b. obţinerea unei calificări profesionale;
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c. actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii
profesionale pentru ocupaţia de bază;
d. reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
e. dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea
activităţilor profesionale;
f. prevenirea riscului şomajului;
g. promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale;
(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a. participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională
din ţară sau din străinătate;
b. stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;
c. formare individualizată;
d. alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Subsecţiunea 31.I. PLANURILE ANUALE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ
ART. 149. Comuna Scânteia, prin primar, elaborează anual planuri de formare profesională, cu
consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
Subsecţiunea 31.II. INIŢIATIVA ÎNCETĂRII RAPORTURILOR DE MUNCĂ ÎN CAZUL SALARIATULUI CARE
A URMAT O FORMĂ DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
ART. 150. (1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de
60 de zile, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin trei ani de la
data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.
(2) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alineatul precedent, determină obligarea
acestuia la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada
nelucrată.
Secţiunea 32. REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR
ART. 151. (1) La nivelul comunei, având în vedere că nu se poate constitui un sindicat, interesele
angajaţilor vor fi promovate şi apărate de reprezentanţii salariaţilor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
(2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi din cadrul acestora cu votul a cel puţin jumătate din numărul total
al salariaţilor.
(3) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au împlinit vârsta de 21 de ani şi care au lucrat
la angajator cel puţin un an fără întrerupere. Numărul de reprezentaţi se stabileşte de comun acord cu salariaţii
la 3.
(4) Durata mandatului reprezentanţilor este de 2 ani.
Subsecţiunea 32.I. ATRIBUŢIILE REPREZENTANŢILOR SALARIAŢILOR
ART. 152. (1) Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:
a. să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul
regulament;
b. să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în
muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;
c. să participe la elaborarea prezentului regulament;
d. să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv
de muncă aplicabil.
Secţiunea 33. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Subsecţiunea 33.I. ABATEREA DISCIPLINARĂ
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ART. 153. (1) Comuna Scânteia, prin primar, dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere
disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătura cu munca prestată sau cu atribuţiile de serviciu, după
caz, şi care constă într-o acţiune sau inacţiune, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul
regulament, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Subsecţiunea 33.II. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE
ART. 154. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a. avertisment scris;
b. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a făcut retrogradarea,
pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d. reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
e. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
Subsecţiunea 33.III. INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNII DISCPLINARE
ART. 155. (1) Primarul stabileşte sancţiunile disciplinare aplicabile, în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a. împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b. gradul de vinovăţie al salariatului;
c. consecinţele abaterii disciplinare;
d. comportarea generală în serviciu a salariatului;
e. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei
cercetări disciplinare prealabile.
(3) În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana
împuternicită de către angajator, să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile de mai sus, fără un motiv obiectiv, dă
dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile.
Subsecţiunea 33.IV. DISPOZIŢIA DE SANCŢIONARE
ART. 156. (1) Angajatorul poate dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin dispoziţie a primarului
emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea
faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în dispoziţie se cuprind în mod obligatoriu:
a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b. precizarea din statutul de personal, prezentul regulament sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care a
fost încălcate de salariat;
c. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării prealabile sau
motivele pentru care, condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3) din Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
d. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f. instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată;
(3) Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi
produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii,
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
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(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Subsecţiunea 33.IV. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ
ART. 157. (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii contractuale, să îl
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în
timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
ART. 158. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
(2) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în
raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(3) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă necuvenită este obligat să o restituie.
(4) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care i se
cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
Secţiunea 34. INTERZICEREA DISCRIMINĂRILOR, INDIFERENT DE CRITERIUL ALES
Subsecţiunea 34.I. DEFINIŢII
ART. 159. (1) Prin discriminare directă se înţelege tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei persoane,
după criteriul de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă.
(2) Prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar
pune persoane de un anumit sex într-un anumit dezavantaj, în comparaţie cu persoane de sex opus, cu
excepţia cazului în care prevederea, criteriul sau practica se justifica în mod obiectiv printr-un scop legitim, iar
mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate şi necesare.
(3) Prin hărţuire se înţelege orice comportament nedorit, având legătură cu faptul că o persoană este de
un sex sau altul, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnităţii persoanei şi crearea unui mediu
degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator.
(4) Prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic de natură sexuală, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnităţii unei persoane, mai ales când
creează un mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator.
(5) Prin măsuri stimulative sau de discriminare pozitivă se înţelege acele măsuri speciale care sunt
adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt
considerate acţiuni de discriminare.
(6) Prin muncă de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza
aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi
deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau
fizic.
Subsecţiunea 34.II. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII SEXUALE
ART. 160. (1) Sunt considerate discriminări după criteriul de sex atât hărţuirea, cât şi hărţuirea sexuală a
unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea. Este interzis ca deciziile privind o persoana să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către
persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuire de hărţuirea sexuală a acesteia.
(2) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sau hărţuire
sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională,
remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul
refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
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ART. 161. (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor
vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi
recalificare profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii
activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex
este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia însă ca obiectivul urmărit să fie legitim şi
cerinţa să fie proporţională.
(3) Este considerată discriminare dispoziţia de a discrimina o persoană pe criteriul de sex.
Subsecţiunea 34.III. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII PE CRITERUI MATERNITĂŢII
ART. 162. (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide şi/sau
care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.
Subsecţiunea 34.IV. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII PE CRITERIU SESIZĂRII, RECLAMAŢIEI LA
NIVELUL AUTORITĂŢII LOCALE SAU A PLÂNGERII DEPUSE LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
COMPETENTE PENTRU SOLICITAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT
ART. 163. (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a
relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o
reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Legea nr.
202/2002 (actualizată) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la instanţele judecătoreşti competente,
în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia
unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau
reprezentanţilor salariaţilor care au competenţă să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de munca,
potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 (actualizată) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
Subsecţiunea 34.V. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII PRIN NEPARTICIPAREA LA LUAREA DECIZIILOR
ART. 164. (1) Autorităţile publice locale (consiliul local şi primarul) care îşi desfăşoară activitatea în baza
regulamentelor proprii, promovează şi susţin participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la
decizie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la nominalizarea membrilor şi/sau participanţilor în orice comisie, consiliu,
grup de experţi şi alte structuri lucrative manageriale şi/sau de consultanţă.

Secţiunea 35. PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
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Subsecţiunea 35.I. DISPOZIŢII GENERALE
ART. 165. Prezenta secţiune a regulamentului reglementează măsuri de protecţie socială pentru:
a) salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii
Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu autoritatea
locală Scânteia sau cu instituţiile şi serviciile de interes local;
b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, dacă fac parte
din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).
Subsecţiunea 35.II. DEFINIŢII
ART. 166. (1) În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite
după cum urmează:
a. protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor
de muncă;
b. locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu
materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de
către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de
protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu
autoritatea locală Scânteia;
c. salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi
anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste
această stare;
d. salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi
solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de
medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e. salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi
alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de
alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f. dispensă pentru consultaţii prenatale reprezintă un numar de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe
durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza
recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
g. concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl
efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcina şi lăuzie cu durata totală de 126 de zile, de care
beneficiază salariatele în condiţiile legii;
g. concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
Subsecţiunea 35.III. OBLIGAŢIILE SALARIATELOR
ART. 167. (1) Salariatele prevăzute la art. 165 lit. c)-e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie
pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezentul regulament, cu
excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25 din O.U.G.R. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile
de muncă.
Subsecţiunea 35.IV. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL ŞI ALE PRIMARULUI
ART. 168. (1) Comuna Scânteia, prin primar și consilul local, au obligaţia să adopte măsurile necesare,
astfel încât:
a. să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 165 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi
securitatea;
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b. salariatele prevăzute la art. 165 lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o munca dăunătoare sănătăţii sau
stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
ART. 169. (1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi,
procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă, Primarul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a
condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 164 lit. c)-e) din prezentul
regulament, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni
asupra sarcinii ori alăptării.
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către consiliul local şi primar, cu participarea obligatorie
a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
ART. 170. (1) Primarul este obligat ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să
înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Primarul va informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la
locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din prezentul regulament.
ART. 171. (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care consiliul local sau primarul au fost
anunţaţi în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 lit. c)-e), aceştia au
obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază
îşi desfăşoară activitatea.
(2) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica
condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a O.U.G.R. nr.
94/2003.
ART. 172. (1) Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a
salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a
procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
ART. 173. (1)
În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 lit. c)-e)
şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu
repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (1) din O.U.G.R. nr. 94/2003,
angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este
posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform
recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
ART. 174. (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească
obligaţia prevăzută la art. 172, salariatele prevăzute la art. 164 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal,
după cum urmează:
a. înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 164 lit. c);
b. după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 164 lit. d) şi e), în cazul în
care nu solicită concediul şi îndemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2
ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi
120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest
sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.
ART. 175. (1) Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 lit. c) si d) şi îşi
desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorul au obligaţia de a le modifica
locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru
repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
(2) Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de
lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv,
pentru mişcare.
(3) Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic
şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare
pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.
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ART. 176. (1) Angajatorul au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii
prenatale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea
drepturilor salariale.
ART. 177. (1) Angajatorul este obligat să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de
lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării
dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului
sau de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în
timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al
angajatorului.
(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor
îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.
ART. 178. (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în
cazul:
a. salariatei prevăzute la art. 164 lit. c)-e), din motive care au legatură directă cu starea sa;
b. salariatei care se află în concediul de risc maternal;
c. salariatei care se află în concediul de maternitate;
d. salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului
cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e. salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
f. Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei
în unitate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din
desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau
a reorganizării angajatorului, în condiţiile legii.
(3) Prevederile alin. (1) lit. d) şi e) şi ale alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător şi salariaţilor
bărbaţi aflaţi în situaţiile respective.
(4) Salariatele prevăzute la alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din
motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.
(5) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind
obligat sa depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
(6) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la prezentul
articol are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii în scris către salariată, să
transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor de la nivelul autorităţii locale,
precum şi inspectoratului teritorial de muncă ori, după caz, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(7) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.
(8) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea autoritatea locală sau,
după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei, are obligaţia
să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate.
(9) Inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va
transmite avizul angajatorului, angajatei, precum şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor de la nivelul
autorităţii locale.
Secţiunea 36. AUTORITĂŢILE LOCALE
Subsecţiunea 36.I. PRIMARUL COMUNEI ȘI CONSILIUL LOCAL
ART. 179. Primarul are în principal, următoarele drepturi:
a. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
b. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
c. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul angajat sau
numit, după caz;
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d. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi
prezentului regulament.
Subsecţiunea 36.II. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ART. 180. Primarului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a. să asigure funcţionarea autorităţii locale, a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local;
b. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor
de muncă;
c. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi
condiţiile corespunzătoare de muncă;
d. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractul individual de muncă;
e. să comunice periodic salariaţilor situaţia financiară a autorităţii locale;
f. să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile
şi interesele acestora;
g. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi
impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
h. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
i. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
j. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
k. să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de
orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor în regulamentele de
organizare şi funcţionare şi în cele de ordine interioară ale autorităţii locale, aparatului propriu de specialitate,
serviciilor și instituțiilor publice de interes local;
l. să îi informeze sistematic pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia
le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
PREŞEDINTE DE ŞLEDINŢĂ,
Consilier local,
Aştefanei Mihai
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