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CAPITOLUL I - Dispozitii Generale. Atributiile conducerii Primariei.  

          Art. 1. Primarul, viceprimarul, secretarul orasului, administratorul public şi aparatul de 

specialitate al primarului constituie o structură functională cu activitate permanentă, denumită 

Primăria orasului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local şi dispozitiile primarului, 

solutionând problemele curente ale colectivitătii locale. 

           Art. 2. Primarul, rol si atributii(conform art. 154, art. 155 si art. 156 din Codul 

Administrativ): 

a). Rolul primarului. 

 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 

prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui 

României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul 

dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu 

caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice 

centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor 

consiliului județean, în condițiile legii. 

(2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prevăzute la alin. 

(1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.  

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

cu funcționari publici și personal contractual.  

(4) Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes 

local.  

(5) Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de 

vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula 

amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor 

inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul- 

verbal al ședinței. 

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

reprezintă unitatea administrativ- teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție. 

 b). Atributiile primarului. 

 (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:  

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;  

- atribuții referitoare la relația cu consiliul local;  

- atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale;  

- atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;  

- alte atribuții stabilite prin lege.  

(2) În temeiul alin. (1) prima liniuta, primarul:  

- îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea 

serviciilor publice locale de profil;  

- îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a 

recensământului;  

- îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968931&d=2020-05-26#p-291968931
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(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) a doua liniuta, primarul: 

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

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de 

internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;  

- participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și 

desfășurarea în bune condiții a acestora; 

- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; 

- elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, 

socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ- 

teritoriale și le supune aprobării consiliului local. 

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) a treia liniuta, primarul:  

- exercită funcția de ordonator principal de credite; 

- întocmește proiectul bugetului unității administrativ- teritoriale și contul de încheiere a 

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

prevăzute de lege;J 

- prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii; 

- inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri 

de valoare în numele unității administrativ-teritoriale; 

- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la 

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.  

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) a patra liniuta, primarul:  

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate 

publică de interes local;  

- ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; 

- ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile 

prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7) din Codul Administrativ;- 

- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării 

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7) din Codul Administrativ, 

precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ- teritoriale;  

- numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului 

de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;  

- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 

local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora; 

- emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, 

ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al 

regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;  

- asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi 

apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.  

(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire 

obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 

135/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968932&d=2020-05-26#p-291968932
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968933&d=2020-05-26#p-291968933
https://lege5.ro/Search?Mode=2&did=gm2dcnrygm3q&pid=gi4tcojwha4tiny&Search_Term=%C3%AEntocme%C8%99te%20proiectul%20bugetului%20unit%C4%83%C8%9Bii%20administrativ-%20teritoriale%20%C8%99i%20contul%20de%20%C3%AEncheiere%20a%20exerci%C8%9Biului%20bugetar%20%C8%99i%20le%20supune%20spre%20aprobare%20consiliului%20local,%20%C3%AEn%20condi%C8%9Biile%20%C8%99i%20la%20termenele%20prev%C4%83zute%20de%20lege;&Page=1&Rec=10&CollapseFilters=0
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968934&d=2020-05-26#p-291968934
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968671&d=2020-05-26#p-291968671
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968676&d=2020-05-26#p-291968676
https://lege5.ro/Search?Mode=2&did=gm2dcnrygm3q&pid=gi4tcojwha4tkna&Search_Term=ia%20m%C4%83suri%20pentru%20organizarea%20execut%C4%83rii%20%C8%99i%20executarea%20%C3%AEn%20concret%20a%20activit%C4%83%C8%9Bilor%20din%20domeniile%20prev%C4%83zute%20la%20art.%20129%20alin.%20(6)%20%C8%99i%20(7);&Page=1&Rec=10&CollapseFilters=0
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968671&d=2020-05-26#p-291968671
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968676&d=2020-05-26#p-291968676
https://lege5.ro/Gratuit/geztkojqha/legea-nr-135-2010-privind-codul-de-procedura-penala?d=2020-05-26
https://lege5.ro/Gratuit/geztkojqha/legea-nr-135-2010-privind-codul-de-procedura-penala?d=2020-05-26
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(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale din unitățile administrativ- teritoriale, precum și cu autoritățile administrației 

publice locale și județene. 

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

de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și 

criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile părții a VI-a titlul 

II capitolul VI sau titlul III capitolul IV din Codul Administrativ, după caz.  

c) Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului. 

(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la 

luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul 

acționează și ca reprezentant al statului în comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost 

ales. 

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

d) Delegarea atribuțiilor. 

(1) Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte 

normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, 

conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, 

administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes 

local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. 

(2) Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele exercitării 

atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect 

toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuții se face numai cu 

informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuțiile. 

(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) și (2) exercită pe perioada 

delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate; este interzisă 

subdelegarea atribuțiilor. 

(4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) și (2) răspunde civil, 

administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în exercitarea 

acestor atribuții.  

 

          Art. 3.Viceprimarul, rol si atributiuni: 

a)bRolul viceprimarului. 

 (1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de 

drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. 

Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.  

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor 

consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.  

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează 

prin hotărâre a consiliului local. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969066&d=2020-05-26#p-291969066
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968887&d=2020-05-26#p-291968887
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/atributiile-primarului-in-calitate-de-reprezentant-al-statului-codul-administrativ?dp=gi4tcojwha4tmmy
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/delegarea-atributiilor-codul-administrativ?dp=gi4tcojwha4tmnq
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968967&d=2020-05-26#p-291968967
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968968&d=2020-05-26#p-291968968
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968967&d=2020-05-26#p-291968967
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968968&d=2020-05-26#p-291968968
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(4) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 

adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la 

propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în 

funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale 

mandatului consiliului local.  

(5) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a 

viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, 

respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.  

(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a 

beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice 

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

completările ulterioare.  

(7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul 

în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă 

formalitate. 

b) Atributiile viceprimarului orasului Bals: 

- coordoneaza, îndruma şi verifica activitătea personalului din cadrul Directiei Dezvoltare 

Locala şi propune măsurile pentru realizarea atributiilor legale specifice acesteia şi îmbunătătirii 

activitătii desfăşurate; 

- conducerea, coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, hotărârilor 

consiliului local, dispozitiilor primarului, în calitate de preşedinte/vicepreşedinte în comisiile de 

specialitate desemnate prin dispozitie a primarului sau hotărâre a consiliului local;  

- propunerea criteriilor de performantă profesională ale functionarilor publici din subordine, în 

vederea evaluării anuale;  

- propunerea sanctiunilor disciplinare pentru personalul din subordine; 

- urmărirea îndeplinirii prevederilor hotărârilor consiliului local în domeniile delegate;  

- îndeplinirea atributiilor de ofiter de stare civilă;  

- organizarea primirii, distribuirii şi semnării corespondentei aferente domeniilor de activitate 

delegate, cu exceptia avizelor, acordurilor şi autorizatiilor prevăzute de lege, aflate în 

competenta exclusivă a primarului, cât şi corespondenta curentă a Directiei Dezvoltare Locala;  

- initierea, prin compartimentele de specialitate, a proiectelor de hotărâri pentru domeniile 

delegate ;  

luarea măsurilor pentru organizarea audientelor în domeniile delegate şi verificarea modului de 

realizare a acestora;  

-îndeplinirea oricăror atributii prevăzute de lege sau încredintate de consiliul local sau de 

primar. 

- coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, hotărârilor consiliului local, 

dispozitiilor primarului în activitatea următoarelor servicii publice de interes local; 

 

           Art. 4 Secretarul general al UAT Bals, atributii. 

 (1) Secretarul general al unității administrativ- teritoriale Bals îndeplinește, în condițiile legii, 

următoarele atribuții: 

https://lege5.ro/Gratuit/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433867&d=2020-05-26#p-23433867
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a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, 

hotărârile consiliului local, după caz;  

b) participă la ședințele consiliului local; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, 

precum și între aceștia și prefect;  

d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a 

dispozițiilor primarului; 

e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate a actelor prevăzute la lit. a);  

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, și efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al ședințelor consiliului local, și 

redactarea hotărârilor consiliului local;  

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de specialitate 

ale acestuia; 

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

asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia 

funcționează; 

i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor 

ordinare ale consiliului local; 

j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a 

consilierilor locali; 

k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, 

sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

l) informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire 

la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 

m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și 

ștampilarea acestora; 

n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte 

consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2) din Codul Administrativ; 

informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la 

asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale 

Bals; 

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

sau de primar. 

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

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. 

(1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2) din Codul Administrativ, secretarul general al 

unității administrativ-teritoriale Bals îndeplinește funcția de ordonator principal de credite 

pentru activitățile curente. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsnrt/ordonanta-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2020-05-26
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tenby/legea-nr-246-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2020-05-26
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969467&d=2020-05-26#p-291969467
https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475766&d=2020-05-26#p-29475766
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968882&d=2020-05-26#p-291968882
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968882&d=2020-05-26#p-291968882
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968883&d=2020-05-26#p-291968883
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969180&d=2020-05-26#p-291969180
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969181&d=2020-05-26#p-291969181
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(3) Secretarul general al orașului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 

camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei 

circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 

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

survenit în localitatea de domiciliu; 

b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități 

administrativ-teritoriale; 

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

imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării 

sistematice. 

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde: 

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

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

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

d) ultimul domiciliu al defunctului; 

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

registrul agricol; 

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

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

exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea 

secretarului general al unității administrativ- teritoriale Bals. 

(6) Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al orașului, sau, 

după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5). 

(7) Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și 

contravențională a persoanei responsabile. 

 

           Art. 5. Administratorul public, rol si atributii: 

(1) La nivelul orașului Bals, la propunerea primarului, a fost înființata funcția de conducere de 

administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. 

(2) Persoanele care pot ocupa funcția de administrator public, de regulă, trebuie să fi absolvit 

studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice. 

(3) Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, care are ca 

anexă un contract de management cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art. 543 din 

Codul Administrativ.  

(4) Contractul de management se încheie între primar, și administratorul public pe durată 

determinată. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depăși 

durata mandatului primarului, în timpul căruia a fost numit. 

(5) În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuții de 

coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de 

interes local. 

(6) Primarul poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator 

principal de credite. 

(7) Se exceptează funcția de administrator public de la încadrarea în procentul de 12% alocat 

funcțiilor de conducere prevăzut la art. 391 din Codul Administrativ. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969570&d=2020-05-26#p-291969570
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969570&d=2020-05-26#p-291969570
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971889&d=2020-05-26#p-291971889
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291970760&d=2020-05-26#p-291970760
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(8) Eliberarea din funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, și 

intervine în următoarele situații: 

a) în situația în care durata contractului de management a expirat; 

b) ca urmare a condamnării definitive pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 542 alin. 

(1) lit. f) din Codul Administrativ; 

c) în situația în care administratorul public nu își îndeplinește obligațiile stabilite în sarcina sa 

prin contractul de management; 

d) în alte situații prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL II - Atributiile personalului cu functie de conducere  

          Art. 6. Personalul cu functie de conducere coordonează întreaga structură organizatorică 

şi functională a directiei/serviciului/biroului, defineşte functiile compartimentului pe care il 

conduce, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, conform 

prezentului Regulament.  

 

          Art. 7. Personalul cu functie de conducere are obligatia să întocmească rapoartele de 

specialitate pentru fundamentarea legalitătii şi oportunitătii proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului Local al orasului Bals şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate. Proiectele de 

hotărâri ale Consiliului Local al orasului Bals initiate vor fi prezentate SECRETARULUI 

GENERAL al orasului Bals pentru obtinerea avizului de legalitate, însotit de documentatia 

aferentă.  

 

          Art. 8. Personalul cu functie de conducere asigură întocmirea dispozitiilor Primarului 

orasului Bals şi fundamentarea acestora prin rapoarte, solicitând avizul de legalitate al Oficiului 

Juridic.  

          Art. 9. Personalul cu functie de conducere aprobă metodele, tehnicile, programele şi 

actiunile structurilor functionale din subordine stabilind totodată atributii, sarcini şi 

responsabilităti.  

 

          Art. 10. Personalul cu functie de conducere organizează datele şi informatiile, precum şi 

circulatia acestora în cadrul structurilor conduse şi în afara lor.  

 

          Art. 11. Personalul cu functie de conducere face propuneri şi participă la concursurile 

organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.  

 

          Art. 12. (1) Personalul cu functie de conducere are obligatia de a intocmi/stabili sau, după 

caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atributii exprese în 

fişele de post întocmite pentru personalul din subordinea directa, potrivit functiei şi pregătirii 

profesionale, criteriile şi indicatorii de evaluare a personalului din subordine.  

                    (2) Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul persoanelor nou 

angajate este de asemenea obligatorie ori de câte ori este nevoie.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971884&d=2020-05-26#p-291971884
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                   (3) Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul perfectionării 

activitătii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri conducerii, conform 

competentelor.  

                    (4) Va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referintă în 

administratia publică locală. 

 

           Art. 13. Are obligatia să solutioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce le 

revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Functionare alte sarcini, potrivit dispoziiilor 

conducerii institutiei.  

 

          Art. 14. Răspunde material, administrativ, civil, penal, contraventional, după caz, pentru 

neîndeplinirea prerogativelor functiei, pentru orice abateri de la etica şi deontologia 

profesională.  

 

          Art. 15. Personalul cu functie de conducere va asigura descărcarea lucrărilor în termenul 

legal în Registrul unic de evidentă al Primăriei orasului Bals, precum şi arhivarea documentelor 

în conditiile Legii nr. 16/1996 privind Arhivele nationale, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

  

CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului orasului Bals 
 

          Art. 16. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin 

organigrama şi statul de functii, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile şi 

atributiile administratiei publice locale reieşite din Constitutie, legi, ordonante, hotărâri ale 

guvernului, ordine ale conducătorilor administratiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului 

Local şi dispozitii ale Primarului, şi este alcătuit din functionari publici şi personal contractual 

denumit generic ,,salariati” în prezentul regulament.  

 

          Art. 17. Aparatul de specialitate al primarului este configurat pe structuri functionale, în 

conditiile legii. Structurile functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici şi 

personal contractual.  

 

          Art. 18. Aparatul de specialitate al Primarului orasului Bals functionează în temeiul 

Ordonantei de Urgenta a Gunernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ al Romaniei, în 

organizarea acestuia urmărindu-se realizarea conditiilor de operativitate şi eficientă.  

 

          Art. 19. (1) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează 

cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la 

nivel judetean.  

                    (2) În vederea rezolvării operative şi oportune a sarcinilor ce le revin, 

compartimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Bals 

sprijină activitatea  serviciilor publice subrodonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Local.  
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                   (3) În problemele de specialitate, structurile functionale din componenta aparatului 

de specialitate al Primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri şi dispozitii 

pe care le prezintă Primarului orasului Bals, viceprimarului sau secretarului care le coordonează 

activitatea, în vederea avizării şi propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului 

orasului Bals, cu viza de legalitate a personalului cu atributii în domeniul juridic şi 

contrasemnarea de către secretar a actelor de autoritate ale acestora.  

                    (4) Compartimentele functionale răspund în fata Primarului de aplicarea 

prevederilor Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispozitiilor Primarului orasului Bals.  

                    (5) Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse 

la dispozitia acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în 

consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului 

orasului Bals, viceprimarului sau secretarului orasului Bals în concordantă cu prevederile Legii 

nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Dispozitiei primarului orasului Bals emisă în acest sens.  

 

          Art. 20. Prin atributiile şi responsabilitătile stabilite de lege şi în conditiile prezentului 

regulament, aparatul de specialitate al primarului îndeplineşte, în principal, următoarele functii:  

               a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor 

de actiune sectorială şi a proiectelor prioritare;  

               b) de coordonare a serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de 

dezvoltare locală;  

               c) de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local;  

               d) de colaborare cu serviciile deconcentrate ale statului, alte institutii publice locale, 

precum şi cu societatea civilă;   

care nu presupun coordonarea unui şef.                

e) de executie, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispozitiile 

Primarului, solutionând problemele curente ale colectivitătii locale;  

               f) de monitorizare şi control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local 

şi dispozitiilor Primarului în teritoriu.  

 

          Art. 21. (1) Noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 

orasului Bals cuprinde 4 Directii, coordonate de câte un director executiv, precum şi structura 

aflată în subordinea directă a Primarului orasului Bals. În subordinea acestor directii 

functionează servicii, birouri şi compartimente.  

                    (2) Pentru înfiintarea unei directii sunt necesare cel putin 15 functii de executie, 

pentru înfiintarea unui serviciu sunt necesare cel putin 7 functii de executie, iar pentru 

înfiintarea unui birou sunt necesare cel putin 5 functii de executie în subordine.  

                    (3) Directorii executivi se subordonează Primarului orasului Bals, Viceprimarului 

orasului Bals, Secretarului orasului Bals, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă. 

Aceştia vor pune în aplicare programele şi strategiile stabilite de autoritătile administratiei 

publice prin stabilirea sarcinilor de serviciu şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o 

manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi 

birouri.  
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                   (4) Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului orasului Bals 

se împarte în structuri permanente: directii, servicii, birouri, compartimente.  

                  (5) Structura organizatorică permanentă se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului 

Local. 

                  (6) Directiile reprezintă unităti operative la nivel de institutie. Conducerea fiecărei 

directii este asigurată de un director executiv care este ajutat în realizarea sarcinilor de şefii de 

servicii, birouri şi compartimente subordonate. Directiile grupează, de regulă, mai multe 

servicii, birouri sau compartimente omogene. 

                   (7) Serviciile reprezintă un mediu organizatoric de nivel II cărora le este atribuită 

tratarea unor obiective sau activităti specifice, cu responsabilităti în consecintă. Serviciile pot 

functiona independent sau să aibă în componentă birouri şi compartimente. Serviciul este 

condus de un şef de serviciu.  

                    (8) Biroul reprezintă mediul organizatoric de bază omogen sub aspect gestional. 

Biroul este condus de un şef de birou.  

                    (9) Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date în 

componentă un număr restrâns de activităti 

                    (10) Actele care se eliberează de către Primăria orasului Bals vor fi semnate, de 

regulă, de către Primarul orasului Bals sau de viceprimar si administratorul public în limita 

delegării atributiilor stabilite de către Primar, secretar, precum şi de către şeful structurilor 

functionale în cadrul cărora au fost întocmite.  

                    (11) Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orasului Bals 

transmit, în termen, la solicitarea Compartimentului Resurse Umane propuneri pentru 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de 

posturi.  

                   (12) Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orasului Bals au 

obligaţia de a comunica Compartimentului Resurse Umane orice modificare intervenită în 

atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislaţiei apărute 

ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor 

consiliuluiolocalosioaodispozitiiloroprimaruluioorasuluioBals.          

                 (13) Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura 

organizatoricăoseoaprobăoprinofişaopostuluiopersonaluluioacestora.  

                 (14) Toate compartimentele Primăriei orasului Bals sunt obligate ca în termen de 

maxim 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura 

organizatorică, informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevazute în 

prezentuloRegulament.  

                  (15) Toţi salariaţii Primăriei orasului Bals răspund de cunoaşterea şi aplicarea 

legislaţieioînovigoareospecificeodomeniuluiodeoactivitate.  

                  (16) Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun 

spreoaprobareoprimarului,ocuoavizuloşefuluioierarhicosuperior. 

                  (17) În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor de conducere cât şi 

ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor. 

                  (18) Direcţiile, serviciile şi birourile de specialitate, susţin proiectele de hotărâri 

propuse spre adoptare Consiliului Local Bals în comisiile de specialitate ale acestuia.  
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                  (19) Actele întocmite de personalul de specialitate vor fi semnate obligatoriu de şefii 

de structura (serviciu/birou) şi de direcţii conform organigramei şi atribuţiilor delegate de 

primar. 

                  (20) Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi 

de a realiza obiectivele strategice cuprinse în Declaraţia şi Angajamentul Primarului, obiectivele 

specifice definite în Planificarea calităţii. De asemenea, toţi salariaţii au obligaţia de a aplica 

corespunzator cerinţele standardelor de management al calităţii  în procedurile generale şi 

specifice,oprecumoşioînodocumenteleostabiliteopentruosistem.  

                  (20) Circuitul documentelor care rezultă din îndeplinirea atribuţiilor 

compartimentelor Primãriei orasului Bals aprobate prin prezentul Regulament de Organizare şi 

Funcţionareovaofioaprobatoprinodispoziţiaoprimarului.  

                  (21) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, 

conform legislaţieiointrateoînovigoareoulterioroaprobăriioacestuia.  

                  (22) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a 

modificării organigramei Primăriei orasului Bals, sau, ori de cate ori se impune. 

 

          Art. 22. Pentru punerea în aplicare a atributiilor sale conform prevederilor art. 155 din 

OUG nr. 57/2019, primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce. 

Organigrama Primariei orasului Bals este formata din structura aparatului de specialitate al 

Primarului si structura Consiliului Local. 

 Aparatului de specialitate al primarului orasului Bals are urmatoarea structura:  

1)- Conducere primarie 

     I − Primar ; 

     II− Viceprimar; 

     III− Secretar al orasului ; 

     IV− Administrator public ; 

2) –Directia economica, compusa din: 

     I-Serviciul.buget,contabilitate, informatica de gestiune, are in subordine: 

          -Compartimentul informatica de gestiune ; 

     II-Biroul taxe si impozite locale; 

     III-Compartimentul casierie si colectare creante; 

     IV-Compartiment comercial si autoritatea de autorizare; 

3)-Directia asistenta sociala, compusa din: 

     I-Serviciul asistenta sociala care are in subordine: 

          -Compartimentul autoritatea tutelara si protectia copilului; 

          -Compartimentul protectia familiei si beneficii sociale; 

     II-Compartimentul asistenta sociala; 

     III-Compartimentul monitorizare, programe, strategii; 

4)-Serviciul urbanism,administrarea teritoriului si domeniului public privat, care in 

subordine: 

     I-Arhitect sef care are in subordine: 

          -Compartiment UAT; 

          -Compartiment domeniul public si privat; 

          -Compartiment iluminat public; 
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5)-Compartiment cabinet primar; 

6)-Compartiment secretariat primar si relatii publice; 

7)-Compartiment audit; 

8)-Compartiment control intern; 

9)-Compartiment comunicare si relatii cu publicul; 

10)-Compartiment resurse umane; 

11)-Compartiment protectie civila; 

12)-Biblioteca ,,Petre Pandrea”; 

13)-Casa de cultura oraseneasca; 

14)-Sectorul public al administrarii pietelor, targurilor si cimitirelor. 

15)-Directia dezvoltare locala, compusa din 

       I-Serviciul initiativa, dezvoltare locala si achizitii publice, care are in structura: 

          -Compartiment dezvoltare locala si achizitii publice; 

          -Compartiment contracte, chirii si concesiuni; 

          -Compartiment transport local. 

       II-Biroul administrativ 

       III-Compartiment informatica; 

 

16)-Oficiul juridic; 

17)-Compartiment executare silita; 

18)-Directia fond funciar, gospodarire urbana, compusa din: 

       I-Serviciul agricol, cadastru, care are in structura: 

          -Compartimentul agricol; 

          -Compartimentul cadastru; 

          -Compartimentul protectia mediului; 

      II-Serviciul gospodarire urbana; 

19)-Serviciul administratie publica locala, care are urmatoarea structura: 

          -Compartimentul administratie locala; 

          -Compartimentul asociatii proprietari; 

          -Compartimentul securitatea si sanatatea in munca; 

          -Compartimentul expert pentru rromi; 

          -Compartimentul arhiva si infoematii publice; 

Consiliul Local al orasului Bals are in subordine urmatoarea structura: 

1)-Aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

2)-Serviciul gestionare caini; 

3)-Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, care are in structura: 

          -Compartimentul stare civila; 

          -Compartiment evidenta populatiei. 
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   CAPITOLUL IV - Atributiile compartimentelor aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Bals, subordonate direct acestuia 

          Art.23. DIRECTIA ECONOMICA. 

I. Serviciul buget, contabilitate,informatica de gestiune, are urmatoarele atributii: 

Serviciul Buget-contabilitate, informatica de gestiune are urmatoarele atributii: 

- Asigura activitatea financiara a institutiei privind planificarea si executia bugetara a 

cheltuielilor, situatiile financiare prevazute de actele normative in vigoare; 

- Intocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului local al Orasului Bals, 

colaborând în acest scop cu toate serviciile şi instituţiile din subordinea Consiliului Local, 

pentru dimensionarea indicatorilor din bugetul local; 

- Centralizeaza propunerile pentru proiectul de buget al ordonatorilor tertiari de credite; 

- Asigură întocmirea contului anual de execuţie bugetară pe care îl prezintă spre însuşire  

primarului; 

- Urmăreşte permanent conturile de închidere ale execuţiei bugetare, stabilind măsurile 

necesare şi legale pentru buna gestionare şi executare a sumelor alocate de la bugetul local, 

pe diverse sectoare de activitate; 

- Intocmeste si depune la Trezorerie documentatia privind deschiderea si efectuarea 

platilor: 

- Asigura depunerea in termen a declaratiilor ce privesc obligatiile institutiei; 

- Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli in baza documentelor primite de la serviciile 

si institutiile subordonate Consiliului Local precum si rectificarile de buget si virarile de 

credite pe parcursul anului; 

- Urmareste incadrarea in plafoanele de cheltuieli inscrise in planurile anuale ale bugetului 

local; 

- Efectueaza si urmareste executia cheltuielilor pe surse de finantare, respectiv pe capitole 

, articole si alineate bugetare; 

- Asigura alimentarea conturilor ordonatorilor tertiari de credite si urmarirea acestora 

pentru a nu se crea imobilizari de fonduri; 

- Asigura furnizarea de date economice si financiare pentru intocmirea aportului 

primarului privind starea economica si sociala a orasului Bals; 

- Intocmeste dari de seama statistice, rapoarte si informari si le trinsmite celor in drept, la 

termenele scadente; 

- Urmareste incadrarea sumelor propuse pentru plati la nivelul angajamentelor bugetare si 

angajamentelor legale, corespunzator bugetului aprobat; 

- Organizeaza activitatea de contabilitate in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr.82/199 1 si a normelor metoologice emise de Ministerul Finantelor Publice 

precum si si a prevederilor legale din domeniu; 

- Asigura inregistrarea cronologica si sitematica a tuturor documentelor contabile legate 

de intrarile iesirile din patrimoniu pe gestiuni si surse de finantare; 

- Conduce contabilitatea cheltuielilor; 

- Asigura ordonantarea si plata cheltuielilor, potrivit atributiilor specifice; 
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- Intocmeste zilnic ordine de plata in vederea efectuarii platilor, in baza documentelor 

justificative; 

- Intocmeste statele de plata pentru salariatii Primariei si ai Consiliului Local; 

- Efectueaza operatiuni in programul de buget, resum , gestiunea materialelor, mijloace 

fixe; 

- Lunar se efectueaza transferul din programul de impozite si taxe a operatiunilor 

efectuate ( debitari/incasari/compensari,etc), din programul Mij.Fixe ( intrari/iesiri 

/amortizari), din programul Gestoc ( intrari/iesiri  materiale), din programul Resum in 

programul de Contabilitate si verificarea acestora dupa transfer; 

- Efectueaza inregistrari contabilie in programul de contabilitate si altele decat cele 

transferate lunar si cele care le genereaza programul; 

- Tine evidenta popririlor pentru salariatii primariei; 

- Tine evidenta garantiilor pentru gestionari cf Legii 22/1968; 

- Tine evidenta creditelor contractate de Consiliului Local; 

- Intocmeste dispozitii de plata sau incasare in numerar pentru casieria unitatii; 

- Verifica deconturile de cheltuieli de deplasare in tara in conformitate cu legislatia in 

vigoare; 

- Asigura intocmirea lunara a balantei de verificare sintetica si analitica pe structura 

clasificatiei bugetare; 

- Asigura intocmirea si transmiterea trimestriala si anuala a  Darii de seama contabile cu 

toate documentele anexe conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice; 

- Centralizeaza darile de seama contabile privind executia bugetelor depuse de ordonatorii 

tertiari de credite; 

- Efectueaza controlul periodic asupra operatiunilor ce se fac prin casieria unitatii; 

- Efectueaza operatiuni in programul Ministerului de Finante-CAB-Controlul 

angajamentelor bugetare  

- Colaboreaza cu comisia de inventariere privind efectuarea anuala a inventarierii 

patrimoniului institutiei; 

- Asigura valorificarea rezultatelor inventarierii efectuate pe baza documentelor primite de 

la comisia de inventariere , propune conducatorului institutiei dupa caz inregistrarea in 

contabilitate a plusurilor, imputarea minusurilor; 

- Asigura asistenta la comisiile de specialitate si participa la sedintele consiliului local; 

- Arhiveaza documentele pe care le gestioneaza; 

- Indeplineste si alte sarcini prevazute de lege. 

                    (I.1)Compartimentul informatica de gestiune are urmatoarele atributii: 

     -primirea de documente ce urmează a fi înregistrate în evidenta contabilă şi cea fiscală, a 

extraselor de cont de la Trezoreria orasului Bals;  

     - înregistrarea în evidenta contabilă şi cea fiscală a sumelor încasate conform extraselor de 

cont emise de trezorerie pe surse de venit potrivit clasificatiei bugatare, 

     -analiza extraselor de cont şi urmărirea corectitudinii încasării sumelor şi a încadrării corecte 

conform înscrisurilor din extras şi al clasificatiei bugetare;   

     -primirea deciziilor de restituire de la serviciile primăriei pe baza cărora se efectuează 

restituirile de sume la casieria institutiei şi operarea acestora în registrul de casă;  
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     -primirea referatelor de compensare, a notelor de compensare, operarea acestora în registrul 

de compensări pe baza cărora se întocmesc ordinele de plată;  

     -întocmirea de foi de vărsămint pe baza borderoului desfăşurător al încasărilor şi a 

centralizatorului de încasări pe venituri în urma preluării acestora din recapitulatia pe cont /cod; 

     -primirea de cereri de restituire şi de compensare de la contribuabili pe baza cărora se 

întocmesc referate de restiture şi de compensare pentru taxele extrajudiciare şi judiciare de 

timbru;  

     -întocmirea şi transmiterea către celelalte compartimente a listelor centralizatoare a debitelor, 

a rămăşitelor, a suprasolvirilor, scăderilor la începutul fiecărui an, trimestrial şi la sfârşitului 

anului, precum şi înregistrarea lor în evidenta contabilă;   

     -înregistrarea extrabilantieră a insolvabililor , a instituirii şi ridicării sechestrelor aplicate 

contribuabililor persoane fizice şi juridice, în baza documentelor primite de la serviciile de 

specialitate, în conditiile legii; 

     -centralizează facturile primite de la Poşta Română pentru corespondenta depusă în vederea 

expedierii;   

     -virează către Consiliul Judetean Olt, în conditiile legii, pe baza referatului aprobat cota de 

40% din impozitul pe mijloacele de transport peste 12 tone;  

     -colaborează cu toate compartimentele, actionând pentru informatizarea activitătii specifice 

privind taxele şi impozitele;  

     -realizează implementarea şi prelucrarea pe calculator a lucrărilor de trezorerie, de impozite 

şi taxe;  

     -realizează codificarea documentelor primare şi centralizarea datelor pentru lucrările aflate în 

zona de implementare;  

     -salvează zilnic bazele de date prevenind eventualele pierderi accidentale provocate de 

evenimente externe ;  

     -întretinerea şi administrarea retelei interne a institutiei, a serverului de aplicatie, a serverului 

Web,  a conectivitătii via Internet ;   

     -realizează prin mijloace proprii de întretinere, depanarea şi aducerea la indici optimi de 

functionare a echipamentelor din dotare;   

     -realizează instruirea beneficiarilor pentru utilizarea sistemelor informatice aflate în 

utilizarea Directiei economice;   

     -întocmeşte periodic (lunar, trimestrial, anual) rapoarte ce contin informatii privind debitele 

şi patrimoniul persoanelor fizice şi juridice înregistrate în evidenta tehnico operativă a directiei; 

     -întocmeşte situatia masei impozabile existente în luna mai şi transmite datele existente 

celorlalte servicii în vederea realizării de către acestia a fundamentării bugetului local; 

     -participă la organizarea sistemului informational al institutiei, urmărind folosirea cât mai 

corectă a datelor contabilitătii;  asigură întocmirea, circulatia şi păstrarea documentelor 

justificative ce stau la baza înregistrărilor contabile şi se preocupă de prelucrarea pe calculator a 

lucrărilor din domeniul financiar-contabil;   

     -asigură corelatia situatiilor care se găsesc în evidentele plătitorilor de impozite şi taxe şi a 

altor venituri ale bugetului local cu executia bugetară existentă la trezoreria statului;   

     -verifică zilnic corelatia tuturor încasărilor pe categorii de creante ale bugetului local;  

     -întocmeşte cu sprijinul serviciilor de specialitate, situatiile periodice care trebuie raportate la 

Ministerul Finantelor Publice;  
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                    (II)-Biroul taxe si impozite are urmatoarele atributii :   

Atributiile Biroului impozite si taxe locale 

- răspunde de stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de 

la populaţie (impozit şi taxa pe clădiri, impozit şi taxa pe teren,impozit şi taxă asupra 

mijloacelor de transport, taxă PSI, taxă salubritate, taxă iluminat public), stabilite prin H.C.L. 

Balş (conform listei ce se inainteaza)şi a amenzilor(de circulaţie şi contravenţionale) la partida 

proprie; 

-efectuează inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, precum şi 

altor reglemantări în materie, în cazul persoanelor fizice, 

- depistează cazurile de evaziune fiscală prin verificarea inopinată a celor declarate de 

contribuabili cu ceea ce există în teren ; 

- aplică amenzi celor care nu-şi declară în termen bunurile dobândite în vederea sustragerii de la 

plata obligaţiilor fiscale şi urmăreşte depunerea în termen a declaraţiilor de impunere ; 

- urmăreşte şi asigură înaintarea la timp a înştiinţărilor de plată,a somaţiilor şi titlurilor 

executorii către contribuabili, păstrarea în bune condiţii a evidenţei şi a documentelor ; 

- analizează şi soluţionează, în spiritul legislaţiei în vigoare, toate sesizările, obiecţiile, 

contestaţiile, plângerile, litigiile primite spre rezolvare ; 

- întocmeşte documentele impuse de legislaţia fiscală în vigoare, referitor la impozitele pe care 

le are în sarcină, privind prescripţia şi insolvabilitatea ; 

- răspunde de corecta impunere, precum şi de corectitudinea situaţiei pe fiecare contribuabil în 

parte, în analitic ; 

- întocmeşte documentele conform legislaţiei privind evaziunea fiscală ; 

- soluţionează cererile de înlesnire la plată a unor impozite şi taxe, conform legislaţiei în 

vigoare; 

- răspunde de organizarea evidenţei obiecţiunilor, plângerilor şi a contestaţiilor privind modul 

de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pe care le are repartizate ; 

- urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare în caz de 

poprire sau sechestru, la partida proprie până la încasarea integrală a debitelor ; 

- întocmeşte în teren procese-verbale de sechestru şi alte documente legale privind executarea, 

la debitorii rău platnici; 

- colaborează, când este cazul, cu alte organe (Ministerul Finanţelor, Garda Financiară, Poliţie 

etc.) ; 

- verifică periodic debitorii din evidenţa specială şi unde constată posibilităţi de achitare 

reactivează debitele ; 

- editează pe baza datelor existente în calculator situaţii, lucrări, raportări care se solicită, 

respectând întocmai termenele de predare şi calitatea acestora; 

- răspunde de corectitudinea, realitatea şi exactitatea datelor introduse în calculator, de 

legalitatea documentelor pe baza cărora se efectuează înregistrarea în calculator, inclusiv de 

respectarea hotărîrilor Consiliului Local, în ce priveşte cuantumul impozitelor şi taxelor locale; 

- răspunde de păstrarea şi protejarea programelor şi a bazei de date şi de menţinerea în bună 

stare  funcţională şi corporală a calculatorului; 

- răspunde de buna funcţionare şi desfăşurare a activităţii de calculator,în sensul asigurării 

permanenţei acesteia şi solicită pe bază de referat materialele necesare desfăşurării acestei 

activităţii; 
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- eliberează, în condiţiile legii, cu maximă responsabilitate certificatele fiscale ; 

- răspunde în condiţiile legii de păstrarea secretului de serviciu, a documentelor şi evidenţelor pe 

care le întocmeşte, conduce şi gestionează; 

- răspunde, în limitele prevăzute de lege, pentru debitele prescrise din cauza neconstatării şi 

stabilirii la termen ; 

- răspunde de descărcarea corespondenţei ce i-a fost repartizată, atât cea trecută prin registratura 

primăriei, cât şi cea de la nivelul serviciului ; 

- răspunde de întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitele înregistrate de 

contribuabilii persoane fizice care, după încheierea executării silite pe toate căile legale şi prin 

toate mijloacele, nu se pot recupera şi le va supune prin referat spre aprobarea pentru trecerea in 

evidenţă separată; 

- răspunde de stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea taxei pentru terenurile şi clădirile 

concesionate şi închiriate la personae fizice şi la persoane juridice şi a impozitului pe 

spectacole; 

- răspunde de folosirea în cadrul biroului, la partida proprie, numai a formularelor şi 

imprimatelor tipizate conform legislatiei in vigoare; 

- răspunde de organizarea urgentă şi de păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi documentelor; 

- răspunde de arhivarea dosarelor şi documentaţiilor care conţin informaţii cu caracter 

neoperativ; 

- răspunde de aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind impozitele şi taxele locale, 

inclusiv de respectarea strictă a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt şi ale Consiliului Local Balş  

- răspunde disciplinar, material şi penal de sinceritatea, realitatea şi legalitatea actelor întocmite 

în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu. 

Este singurul responsabil în faţa legii pentru documentele prezentate la semnat şi se 

angajează din proprie iniţiativă dacă prin actul întocmit induce în eroare primarul, 

viceprimarul, şeful biroului şi organele de control 

-  înregistrează şi ţine evidenţa mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în 

lucrări de construcţii agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării, precum şi 

vehiculelor cu tracţiune animală.  

-răspunde de stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor de la persoane 

juridice din partida proprie (impozit şi taxa pe clădiri, impozit şi taxa pe teren, taxă reclamă şi 

publicitate, impozit şi taxă asupra mijloacelor de transport, taxă hotelieră, taxă PSI, taxă 

salubritate şi taxă iluminat public), şi a amenzilor contravenţionale,  conform legislatiei în 

vigoare şi HCL Bals; 

-efectuează inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, precum şi a 

altor reglementări în materie , în cazul persoanelor juridice; 

- răspunde de efectuarea controlului fiscal la persoanele juridice ; 

- răspunde de întocmirea programului anual de control fiscal la persoanele juridice ; 

- editează pe baza datelor existente în calculator situaţii periodice solicitate de şeful biroului sau 

de către primar sau viceprimar, inclusiv situaţiile zilnice, lunare sau anuale ce sunt necesare 

pentru evidenţierea corectă a obligaţiilor bugetare ; 

- răspunde de calitatea şi termenele de predare a lucrărilor pe care le editează pe calculator ; 

- răspunde de corectitudinea, realitatea şi exactitatea datelor introduse în calculator,  de 

legalitatea documentelor pe baza cărora se efectuează înregistrarea în calculator, inclusiv de 
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respectarea hotărârilor Consiliului Local Balş, în ce priveşte cuantumul impozitelor şi taxelor 

locale ; 

- răspunde de păstrarea şi protejarea programelor şi a bazei de date din calculator, la persoanele 

juridice din partida proprie, şi de menţinerea în bună stare funcţională şi corporală a 

calculatorului ; 

- răspunde de buna funcţionare şi desfăşurare a activităţii de calculator, în sensul asigurării 

permanenţei acesteia şi solicită pe bază de referat de necesitate materialele necesare desfăşurării 

acestei activităţi; 

- depistează cazurile de evaziune fiscală prin verificarea inopinată a celor declarate de 

contribuabilii persoane juridice cu ceea ce există concret în teren şi în evidenţele contabile ale 

acestora şi completează situaţiile legale în aceste cazuri ; 

- aplică amenzi celor care nu-şi declară în termen bunurile dobândite în vederea sustragerii de la 

plata obligaţiilor fiscale, urmăreşte depunerea în termen a declaraţiilor de impunere cât şi a 

declaraţiilor rectificative ; 

- editează, urmăreşte şi asigură transmiterea la timp a înştiinţărilor de plată către contribuabilii 

din partida propie, inclusiv prin deplasarea în teren  la sediul contribuabililor ; 

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a evidenţei şi a documentelor, inclusiv a dosarelor 

fiscale pentru fiecare contribuabil în parte ; 

- analizează şi soluţionează, în spiritul legislaţiei în vigoare şi în limitele competenţei, toate 

sesizările, obiecţiile, plângerile, contestaţiile, litigiile primite spre rezolvare; organizează 

evidenţa acestora şi ia măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a ei, fiind direct răspunzătoare ; 

- răspunde de corecta impunere, precum şi de corectitudinea situaţiei pe fiecare contribuabil în 

parte ; 

- răspunde de soluţionarea cererilor de înlesnire la plăţi, organizează evidenţa separată a 

acestora şi păstrează în bune condiţii această evidenţă; 

- urmăreşte depunerea în termenul legal a declaraţiilor rectificative, inclusiv operarea în 

calculator a modificărilor corespunzătoare în situaţia când se depun astfel de declaraţii 

- întocmeşte documentele impuse de legislaţia în vigoare referitor la impozitele şi taxele pe care 

le are în sarcină privind prescripţia şi insolvabilitatea pentru partida proprie; 

- urmăreşte aplicarea procedurilor legale (poprire, sechestru etc.) privind executarea silită a 

creanţelor şi răspunde de efectuarea acesteia, inclusiv de încadrarea în termenele legale, până la 

încasarea integrală a debitelor, la partida proprie ; 

- întocmeşte în teren procese-verbale de sechestru şi alte documente pentru debitorii rău 

platnici;  

- răspunde de întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitele înregistrate de 

contribuabilii persoane juridice ce i-au fost repartizate, care, după încheierea executării silite pe 

toate căile legale şi prin toate mijloacele, nu se pot recupera şi le va supune prin referat trecerea 

în evidentă separată ; 

- răspunde de identificarea cazurilor de prescriere a debitelor provenind din impozite şi taxe şi 

va iniţia procedurile de executare silită în situaţiile de insolvabilitate, la persoanele juridice ce i-

au fost repartizate şi care înregistrează obligaţii de plată restante faţă de bugetul local, urmărind 

efectuarea executării silite până la capăt şi încasarea sumelor respective ; 

- colaborează, când este cazul, cu alte organe (Ministerul Finanţelor, Garda Financiară, Poliţia 

etc.) ; 
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- verifică periodic debitorii din evidenţa specială şi unde constată posibilităţi de achitare 

reactivează debitele ; 

- întocmeşte situaţii, lucrări, rapoarte care se solicită, respectând întocmai termenele de predare 

şi calitatea acestora; 

- eliberează, în condiţiile legii, cu maximă responsabilitate, certificatele fiscale ; 

- răspunde de operarea în calculator numai pe bază de documente legale (borderou de debitări şi 

scăderi, proces-verbal de control, notă de constatare etc.) vizate de şeful biroului ; 

- răspunde de utilizarea numai a formularelor şi imprimatelor tipizate conform legislatiei in 

vigoare ; 

- răspunde de arhivarea documentelor şi dosarelor care conţin informaţii cu caracter neoperativ ; 

- răspunde în limitele prevăzute de lege pentru debitele prescrise din cauza neconstatării şi 

stabilirii la termen, la persoanele juridice cu patrimoniu ; 

- răspunde de executarea la termen a atribuţiilor, sarcinilor şi lucrărilor repartizate şi de 

respectarea strictă a prevederilor legale ; 

- răspunde disciplinar, material şi penal de sinceritatea, realitatea şi legalitatea actelor întocmite 

în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu. 

- răspunde de conducerea şi organizarea contabilităţii veniturilor bugetare, conform OMFP 

520/2003 pe categorii de venituri potrivit anexelor la clasificaţia indicatorilor privind finanţele 

publice (partea de venituri) aprobată prin OMFP 1394/1995, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- răspunde de ridicarea de la trezorerie a extraselor de cont şi întocmirea ordinelor de plată la 

toate veniturile şi descărcarea lor în calculator pe fiecare tip de venit şi pe fiecare contribuabil în 

parte, persoană fizică şi / sau persoană juridică; 

- răspunde de întocmirea notelor contabile conform OMFP 520/2003 rezultate în urma evidenţei 

contabilităţii veniturilor, în vederea întocmirii balanţei de verificare lunare; 

- răspunde de evidenţa sintetică şi analitică a conturilor care fac obiectul OMFP 520/2003; 

- răspunde de exactitatea înregistrărilor contabile legate de contabilitatea operaţiunilor privind 

constatarea şi încasarea veniturilor bugetului local, conform clasificaţiei indicatorilor OMFP 

1394/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

- răspunde de întocmirea lunară a situaţiei cu privire la veniturile neîncasate şi depunerea lunară 

în contabilitate a  situaţiilor ;  

- verifică lunar concordanţa dintre evidenţa condusă conform OMFP 520/2003, evidenţa 

condusă pe calculator şi evidenţa încasărilor prin trezorerie şi casierie; 

                    (III)-Compartimentul casierie si colectare creante are urmatoarele atributii: 

       -încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului local şi depunerea sumelor 

încasate si intocmirea  centralizatorului încasărilor care va fi semnat şi ştampilat la sfârşitul zilei 

si predate serviciului financiar contabil;  

     - întocmirea borderoului de venituri pe grupe şi foi de vărsământ pentru sumele depuse la 

trezorerie urmare încasărilor în numerar la casieria institutiei;   

     -efectueaza restituri de sume către contribuabili în baza deciziilor de restituire aprobate de 

către ordonatorul principal de credite şi le înregistrează în registru de casă;   

     -răspunde şi întocmeşte registrul de casa zilnic în baza documentelor justificative;  

     - transportă şi depune la trezorerie sumele încasate prin casieriile directiei;  
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                    (IV)-Compartimentul comercial si autoritatea de autorizare are urmatoarele 

atributii: 

     - Verifică legalitatea comerţului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul oraşului 

Bals, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest 

domeniu pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii si 

anume: comertul cu amanuntul desfasurat in magazine indiferent de profilul acestora, precum si 

cel desfasurat in piete agroalimentare, comertul stradal in chioscuri si tonete, cat si cel 

ambulant, comertul cu ridicata din depozitele specializate, unitatile de alimentatie publica, 

internet-café, activitatile prestate de persoane la domiciliul propriu in mod independent, prestari 

servicii in serviceuri auto, vulcanizari, croitorii, servicii funerare, ateliere de reparatii diverse 

etc., in limitele competentei acordate de lege; 

2. Verifica si solutioneaza sesizarile si plangerile cetatenilor, interpelarilor consilierilor si 

intocmeste raspunsuri in conditiile legii; 

     -Intocmeste rapoarte de control si note de constatare si aplica prevederile legii in cazuri de 

abatere de la legislatia in vigoare, aducand la cunostinta conducerii neregulile constatate, 

precum si cazurile de contraventie care ii depasesc competenta; 

     -Descurajeaza si combate comertul stradal neautorizat, in special comercializarea produselor 

de origine animale; 

     -Monitorizarea pietelor in vederea desfasurarii unui comert conform cu legislatia sanitara si 

sanitar-veterinara in vigoare. 

     -Interzice livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor cu termen de garantie 

expirat sau depreciate din punct de vedere calitativ si organoleptic, aplicand masurile 

contraventionale conforme cu normele legale de igiena si sanatate publica. 

     -Aplica prevederile legii prin constatarea si intocmirea de procese verbale de contraventie in 

cazurile de incalcare a legislatiei comerciale, controlorii comerciali fiind raspunzatori de modul 

de intocmire a proceselor verbale si urmarind finalizarea acestora; 

     -Organizeaza si participa la actiuni de control impreuna cu Politia, Politia 

comunitara,Directia Sanitar Veterinara, Directia de Sanatate Publica, Registrul Auto Roman, 

Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul pentru Protectia Consumatorului si alte organe 

abilitate de control invederea desfasurarii civilizate a comertului in orasul Bals; 

     -Efectueaza la solicitarea conducerii executive actiuni de verificare impreuna cu alte servicii 

din cadrul Primariei; 

     -Eliberează autorizatii pentru desfasurarea activitatilor economice independente de catre 

agenţii economici în sediile şi punctele de lucru din orasul Bals; 

     -Efectueaza modificari si completari ale autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati 

independente de catre PFA, II,IF în colaborare cu ORC Olt; 

     -Intocmeste procedurile legale pentru anularea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati 

independente de catre PFA, II,IF în colaborare cu ORC Olt; 

     -Intocmeste si transmite raspunsurile la sesizarile a caror problematica tin de atributiile 

compartimentului; 

     -Pune la dispozitia cetatenilor informatiile necesare intocmirii dosarului in vederea 

autorizarii, asa cum prevede legislatia in vigoare. 
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          Art.24. DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA 

                

                   (I)-Serviciul asistenta sociala, compus din:  

          (I.1) Compartimentul autoritate tutelara si protectia copilului, care are urmatoarele 

atributii: 

     - primeşte şi rezolvă problemele pe linie de autoritate tutelară; 

     -  reprezintă interesele autoritătii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane 

fizice sau juridice de drept public sau privat în limita competentelor stabilite de conducătorul 

acesteia;  

     -  avizează, initiază, acordă asistentă de specialitate cu privire la actele de autoritate ale 

autoritătii administratiei publice locale (dispozitii numire curator special);  

     - răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003, privind participarea la 

procesul de elaborare a actelor normative, pentru proiectele de acte normative pe care le supune 

aprobării Consiliului Local sau după caz primarului orasului Bals;  

     - aduce la cunoştintă modificările legislative specifice;  

     - comunică proiectele de acte normative (cu aplicabilitate generală), dispozitii sau proiecte 

de Hotărâri ale Consiliului Local, Compartimentului comunicare si relati publice, cu cel putin 

30 de zile înaintea adoptării/emiterii lor;  

     - în conformitate cu prevederile Legii nr.60/2012, privind aprobarea Ordonantei de urgentă a 

Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la 

alin.(1)art.229 Cod Civil, numeşte curatorul special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la 

încheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale la cererea notarului 

public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instantă;  

     - în conformitate cu prevederile Legii nr.60/2012, privind aprobarea Ordonantei de urgentă a 

Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la 

alin.(1)art.229 Cod Civil îndeplineşte atributiile instantei de tutelă referitoare la exercitarea 

tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în 

care tutorele administrează bunurile minorului; 

     -  efectuează şi întocmeşte anchete sociale în cazul instituirii curatelei sau tutelei, la 

solicitarea expresă a instantelor de judecată;  

     - efectuează şi întocmeşte anchete sociale solicitate de instantele judecătoreşti, parchet şi 

politie pentru minorii ce au săvârşit fapte antisociale;  

     - participă ca reprezentant al autoritătii tutelare în fata organelor de urmărire şi cercetare 

penală(audieri minori);  

     - efectuează şi întocmeşte anchete sociale privind amânarea sau întreruperea executării 

pedepsei de către persoane majore, care au săvârşit fapte penale şi a căror prezentă în familie 

este imperios necesară, în vederea rezolvării unor probleme de ordin familial; 

     -  efectuează raportul de anchetă socială în cazurile de divort, pe cale judiciară sau prin 

procedură notarială, în conformitate cu prevederile Codului civil şi a Legii 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Codului civil, privind exercitarea autoritătii părinteşti şi stabilirea locuintei 

minorului rezultat din căsătorie, în domiciliul unuia dintre părinti;  
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     - efectuează şi întocmeşte anchete sociale privind persoanele majore care prezintă unele 

afectiuni, în vederea expertizării medicale, respectiv încadrarea într-un grad de handicap, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  efectuează şi întocmeşte 

anchete sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.487/2002 privind sănătatea mintală şi 

protectia persoanelor cu tulburări psihice, completată prin Legea 60/2004, respectiv internarea 

imediată, nevoluntară a persoanei bolnave psihic într-o unitate de psihiatrie;  

     - efectuează deplasări în teren cu ocazia întocmirii anchetelor sociale, pentru corecta 

prezentare a situatiilor de fapt existente; 

      -   asistă persoana vârstnică în fata Notarului Public, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.17/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind asistenta socială a persoanelor 

vârstnice, la cererea acesteia sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare 

cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i apartin, în scopul întretinerii şi îngrijirii sale; 

     - urmăreşte executarea obligatiei de întretinere a persoanei vârstnice de către noul proprietar 

al bunurilor obtinute, ca urmare a actului juridic de înstrăinare şi tine evidenta actelor juridice 

încheiate într-un registru special; 

     -  în caz de neexecutare a obligatiei de întretinere, efectuează ancheta socială a cazului în 

termen de 10 zile de la sesizare şi, în situatia în care se constată că cele sesizate sunt reale, va 

propune măsurile necesare de executare legale a dispozitiilor înscrise în actul juridic încheiat;  

     - respectă prevederile legislatiei din domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, protectiei 

civile, situatilor de urgentă, regulile de comportare în caz de dezastre,  răspunde la audiente, 

cereri, sesizări, reclamatii în termenul legal;  îndeplineşte sarcinile repartizate de şefii ierarhici; 

     -  înregistrează corespondena repartizată şi tine evidenta acesteia, descarcă documentele 

create, selectionează şi arhivează în functie de natura documentului şi a termenului de păstrare 

stabilit de Nomenclatorul arhivistic şi implicit inventariază şi predă documentele pe bază de 

proces verbal, arhivei institutiei;  

     - elaborează procedurile de lucru la nivelul serviciului, privind Controlul Intern şi urmăreşte 

ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local in ceeeace priveste asistenta sociala.. 

          (I.2) Compartimentul protectia familiei si beneficii sociale, care are urmatoarele 

atributii: 

     - oferă consiliere şi informare privind problematica socială- probleme familiale, juridice, 

profesionale, psihologice-;   

     -organizează întâlniri cu reprezentanti ai institutiilor publice şi societătii civile – ONG-uri, 

fundatii, asociatii profesionale etc - cu atributii în domeniul social;  

     - facilitează accesul la informatii referitoare la migratie, muncă în străinătate, legislatie, 

drepturile omului şi copilului; 

     -  initiază şi derulează campanii de informare pe diverse teme precum:  conştientizarea şi 

informarea asupra unor probleme sociale (traficul de minori, consumul şi traficul de stupefiante, 

consumul de alcool etc.), educarea publică şi schimbarea atitudinii în legătură cu problematici 

precum discriminarea, abandonul şcolar etc 

     - contribuie la informarea şi educarea populatiei defavorizate cu privire la serviciile de 

planificare familială şi sănătatea reproducerii.  

     - oferă informatii şi sprijin pentru victimele violentei în familie şi colaborează cu institutiile 

abilitate in scopul  prevenirii şi monitorizarii cazurilor de violentă în familie;  
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     - elaborează procedurile de lucru la nivelul compartimentului, privind Controlul  Intern şi 

urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local si dispozitiilor primarului in 

domeniul asistentei sociale. 

     -înregistrează şi verifică cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1993 republicată, pe care le înaintează lunar pe bază de 

borderou la A.J.P.I.S. Olt;  

     - primeşte şi verifică cererile depuse pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei în 

conformitate cu Legea nr.277/2010 cu modificările şi completările ulterioare;  

     - verifică lunar corectitudinea stabilirii cuantumului alocatiei de sustinere şi alocatiei de 

sustinere pentru familia monoparentală;  

     - primeşte şi actualizează periodic actele de venituri sau de altă natură pentru toti beneficiarii 

de alocatii;  

     - efectuează anchete sociale pentru solutionarea cererilor de acordare, modificare, respingere 

sau încetare pentru dosarele de alocatie de sustinere a familiei;  

     - întocmeşte şi comunică dispozitiile primarului în legatură cu stabilirea, modificarea, 

suspendarea, încetarea suspendării şi încetarea alocatiei de sustinere a familiei potrivit Legii nr. 

277/2010;  

     - întocmeşte lunar borderoul cu documentele de stabilire a plătilor, drepturi noi, potrivit 

Legii nr. 277/2010, pe care îl înaintează către A. J. P.I.S. Olt;  

     - întocmeşte lunar borderoul, dispozitii de modificare cuantum / încetare drepturi, în 

conformitate cu Legea nr. 277/2010, pe care îl înaintează către A. J. P.I.S. Olt; 

     -  primeşte şi verifică cererile depuse pentru acordarea indemnizatiei privind îngrijirea 

copilului până la vârsta de 3 ani, în conformitate cu Legea nr. 111/2010; 

     -  primeşte şi verifică cererile depuse pentru acordarea indemnizatiei şi a stimulentului de 

insertie privind îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, în conformitate cu O.U.G. 

nr. 111/2010;  

     - întocmeşte săptămânal situatiile centralizatoare privind acordarea indemnizatiei privind 

îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, acordarea indemnizatiei pentru îngrijirea 

copilului până la vârsta de 3 ani şi a stimulentului de insertie pe care le înaintează A.J.P.I.S. Olt;  

     - primeşte borderouri de la Directia de Sănătate Publică Olt cu medicii de familie care au în 

evidentă minorii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni ce beneficiază de lapte praf în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 321/2001 şi Ordinului nr. 1253/2006;  

     - asigură transportul şi depozitarea laptelui praf în conditiile stabilite de Ordinul nr. 

449/410/2001;  

     - eliberează lunar lapte praf pentru copii cu vârsta cuprinsa între 0-12 luni care nu 

beneficiază de lapte matern în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2006;  

     - întocmeşte Situatiile centralizatoare lunare privind distribuirea de lapte praf şi le înaintează 

către Directia de Sănătate Publică Olt; 

     -  pe perioada sezonului rece verifică şi înregistrează cererile şi declaratiile pe  propria 

răspundere privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuintei cu energie termică şi gaze 

naturale în conformitate cu O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuintei şi a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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     - pe perioada sezonului rece verifică şi înregistrează cererile şi declaratiile pe propria 

răspundere privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuintei cu lemne potrivit prevederilor 

O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

     - întocmeşte şi verifică statele de plată pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea 

locuintei cu lemne; 

     -  întocmeşte şi comunică dispozitiile primarului în legătură cu stabilirea, respingerea, 

modificarea sau încetarea ajutorului bănesc pentru încălzirea locuintei;  întocmeşte lunar pe 

perioada sezonului rece Situatia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru 

încălzirea locuintei cu energie termică, gaze naturale, lemne şi cuantumul aferent; 

     -  întocmeşte lunar Rapoartele statistice privind acordarea de ajutoare băneşti pentru 

încălzirea locuintei, pe care le înaintează A.J.P.I.S. Olt;  

     - întocmeşte pe bază de cerere statele de plată pentru titularii de alocatie de nou născut şi 

trusou, aferente drepturilor băneşti neridicate şi depuse în contul „sume de mandat”; 

     -  transmite distinct, către Trezoreria Bals liste cu titularii drepturilor de ajutor pentru 

încălzirrea locuintei cu lemne conform Nomenclatorului din Ordinul 401/2008 privind 

monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială; 

     -  întocmeşte lunar ordonantările de plată pentru ajutorul bănesc de încălzire a locuintei cu 

lemne;  pentru verificarea veridicitătii datelor înscrise în declaratia pe propria răspundere 

efectuează anchete sociale, prin sondaj, în procent de minim 3% din numărul total al 

beneficiarilor;  

     - întocmeşte şi verifică lunar necesarul de credite pentru plata drepturilor băneşti de încălzire 

a locuintei cu lemne, a drepturilor băneşti restante pentru titularii de alocatie nou- născuti şi 

trusou;  

     - primeşte şi înregistrează cererile pe care cetătenii le depun în vederea întocmirii şi eliberării 

de adeverinte necesare la diverse institutii;  

     - rezolvă şi răspunde la sesizările cetătenilor;  elaborează procedurile de lucru la nivelul 

compartimentului, privind Controlul Intern şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului local si a dispozitiilor primarului in legatura cu asistenta sociala. 

           (II) Compartimentul asistenta sociala are următoarele atributii :  

     - primeşte, verifică şi înregistrează cererile de acordare a ajutorului social conform Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi actele 

doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acestora;  

     - primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi actele doveditoare prin care se solicită 

modificarea numărului de membri de familie şi a veniturilor acesteia şi a domiciliului; 

     -  primeşte şi înregistrează pentru beneficiarii de ajutor social apti de muncă, dovada că sunt 

în evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Declaratia pe propria 

răspundere privind componenta familiei şi veniturile realizate însotită de adeverinta privind 

veniturile impozabile şi ori de câte ori este nevoie a actelor de venituri, stare civilă şi medicale 

în scopul verificării conditiilor de mentinere în plată;  verifică şi răspunde de corectitudinea 

primirii şi înregistrării cererii, declaratiei pe  propria răspundere, pentru dosarele de venit minim 

garantat şi stabileşte eventuale debite create prin plăti necuvenite, urmărind recuperarea acestora 

şi întocmind documentatia aferentă; 
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     -  efectuează anchete sociale pentru solutionarea cererilor de acordare a ajutorului social, 

pentru dosarele aflate în plată, în termen legal, la sesizări şi ori de cîte ori este nevoie; 

     -  înregistrează şi actualizează modificările intervenite în dosarele beneficiarilor de ajutor 

social întocmind „Fişa de calcul” în acest sens;  

     - întocmeşte rapoartele individuale lunare privind stabilirea, respingerea, modificarea, 

suspendarea, reluarea plătii sau încetarea ajutorului social conform legii în vederea emiterii 

dispozitiilor;  întocmeşte documentatia în vederea efectuării activitătilor sau lucrărilor de interes 

local de către beneficiarii de ajutor social apti de muncă şi comunică prin afişare în timp util 

data şi locul unde se vor presta aceste activităti;  

     - verifică pontajele cu beneficiarii de ajutor social care şi-au îndeplinit obligatia de a presta 

zile de muncă în folosul comunitătii şi ia măsuri de suspendare sau încetarea drepturilor de 

ajutor social pentru cei care nu şi-au îndeplinit această obligativitate; 

     -  tine evidenta lunară a efectuării orelor în folosul comunitătii în registrul special conform 

Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

     - tine evidenta adeverintelor medicale depuse de către beneficiarii de venit minim garantat 

pentru a fi scutiti de prestarea actiunilor sau lucrărilor de interes local; 

     -  introduce, în sistem informatic, actele de venituri, actele medicale, anchetele sociale şi 

actele de stare civilă primite în vederea reluării şi mentinerii în plată a dosarului de ajutor social;  

     - întocmeşte lunar Situatia centralizatoare privind plata venitului minim garantat, Situatia 

privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, Borderou de stabilire 

plăti drepturi noi, Borderou cu: schimbare titular, modificare cuantum, suspendare, încetare, 

reluarea plătii şi le înaintează A.J.P.I.S.Olt în termenul prevăzut de lege;  

     - întocmeşte lunar Raportul statistic privind acordarea ajutorului social şi a ajutorului bănesc 

pentru încălzirea locuintei cu lemne pe perioada sezonului rece şi îl înaintează către A.J.P.I.S. 

Olt în termenul prevăzut de lege; 

     -  ia măsuri de suportare a unei părti din datoriile la serviciile publice de strictă necesitate 

conform Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

     - primeşte şi înregistrează cererile şi documentatia necesară în vederea acordării unor 

ajutoare de urgentă în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

     - efectuează anchete sociale în vederea acordării ajutoarelor de urgentă în conditiile legii;  

întocmeşte documentatia necesară în vederea acordării/respingerii ajutoarelor de urgentă; 

     -  întocmeşte şi verifică statele de plată privind acordarea ajutorului bănesc pentru încălzirea 

locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social;  

     - întocmeşte şi verifică statele de plată privind acordarea ajutoarelor de urgentă; 

     -  întocmeşte ordonantările de plată privind acordarea ajutorului bănesc pentru încălzirea 

locuintei cu lemne pe perioada sezonului rece;  

     - întocmeşte ordonantările de plată privind acordarea de ajutoare de urgentă;  

     - efectuează plata drepturilor privind acordarea ajutoarelor de urgentă, a  ajutoarelor băneşti 

pentru încălzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social cât şi pentru celelalte 

categorii stabilite de lege; 

     -întocmeşte ordonantările de plată privind înhumarea persoanelor decedate, fără sustinători 

legali, cât şi a celor neidentificate;  întocmeşte şi comunică dispozitile primarului cu privire la:  
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      - stabilirea, respingerea, modificarea, reluarea plătii şi încetarea drepturilor privind ajutorul 

social;  

     - stabilirea dreptului de acordare a ajutorului bănesc pentru încălzirea locuintei cu lemne 

pentru perioada sezonului rece; 

     -  întocmeşte liste cu titularii dosarelor de ajutor social care îndeplinesc conditiile de a 

beneficia de prevederile H.G. nr.600/2009 privind furnizarea de produse alimentare provenind 

din stocurile de interventie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România;  

     - întocmeşte listele finale, în baza celor transmise de către Consiliul Judetean Olt, pe 

categorii sociale respectiv beneficiari de venit minim garantat, şomeri, pensionari, persoane cu  

     -  handicap adulti şi copii, cu cantitătile de alimente ce vor fi distribuite acestora şi le 

actualizează ori de câte ori este nevoie; 

     -  asigură distribuirea produselor alimentare provenind din stocurile de interventie 

comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România conform 

H.G.600/2009;  

     - tine evidenta gestiunii şi subgestiunii pe fişe de magazie, distinct pe fiecare produs în parte; 

      -  întocmeşte săptămânal, functie de stoc, necesarul de produse alimentare pe care îl 

comunică Consiliului Judetean Olt;  

      -  întocmeşte şi păstrează evidenta distribuirii produselor alimentare şi transmite în copie, 

aceste evidente Consiliului Judetean Olt;  

     - întocmeşte ori de câte ori este nevoie situatii cu evidenta numărului de persoane 

defavorizate şi a cantitătilor distribuite pe categorii de persoane; 

     -  efectuează anchete sociale ca urmare a sesizărilor adresate autoritătii locale de către 

diverse institutii, cu privire la anumite cazuri cu caracter social;  

     -  întocmeşte lunar necesarul de credite pentru plata drepturilor de ajutor pentru încălzirea 

locuintei cu lemne, ajutor de urgentă, înhumări, pe care le transmite Serviciului Buget, 

contabilitate , informatica de gestiune; 

     -  prelimină şi întocmeşte prevederile bugetare privind prestatiile sociale; 

     -  tine evidenta cheltuielilor şi urmăreşte încadrarea acestora în prevederile bugetare; 

     -  transmite distinct, către Trezoreria Bals, liste cu titularii drepturilor la ajutor pentru 

încălzirea locuintei cu lemne, ajutor de urgentă conform Nomenclatorului din Ordinul nr. 

401/2008 privind monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială; 

     -  arhivează acte venituri, acte medicale, anchete sociale şi acte de stare civilă primite, 

necesare mentinerii în plată a dosarului de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

     -  întocmeşte informări, rapoarte, situatii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt 

solicitate în conformitate cu prevederile legale de către autorităti publice , parteneri locali din 

tară sau parteneri străini precum şi alte institutii, fundatii sau O.N.G.-uri;  

     - colaborează cu fundatii, O.N.G.–uri, Crucea Roşie – filiala Olt în vederea acordării unor 

ajutoare materiale constând în îmbrăcăminte, încăltăminte, mici obiecte casnice, bani etc.;  

     - solutionează corespondenta curentă, scrisorile si sesizările din aria de activitate;  

      - ac     In legatura cu activitatea asistentilor personali are următoarele atributii : 

solutionează solicitările referitoare la actele necesare stabilirii drepturilor asistentilor personali 

şi a beneficiarilor de indemnizatii pentru persoanele cu handicap în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 448/2006, republicată;  
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     - efectuează anchete sociale cu propuneri legale privind dreptul la indemnizatie pentru 

persoană cu handicap grav sau încadrare ca asistent personal în termenul prevăzut de lege ; 

 -efectuează anchete sociale periodic de monitorizare a activitătii asistentilor personali cât şi 

pentru beneficiarii de indemnizatii aflati în plată în baza legii sau oricând se impune urmare 

unor sesizări sau din oficiu; 

     -  tine evidenta contractelor individuale de muncă pentru asistentii personali, efectuează 

înregistrările lunare în Registrul general de evidentă al asistentilor personali în format 

electronic; 

     - întocmeşte dosarele de şomaj pentru asistentii personali cărora le-a încetat activitatea din 

fapte neimputabile lor precum şi dosarele de pensionare pentru cei care îndeplinesc conditiile 

prevăzute de lege pentru acordarea pensiei;  

     - întocmeşte şi verifică lunar necesarul de credite pentru plata drepturilor asistentilor 

personali, a indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav şi a contributiei Consiliului Local 

al orasului Bals la finantarea activitătii de protectie a minorului aflat în dificultate pe raza 

orasului Bals şi le transmite la Serviciul Buget, contabilitate, informatica de gestiune;  

     - prelimină şi întocmeşte prevederile bugetare privind drepturile asistentilor personali, 

beneficiarilor de indemnizatii şi finantarea activitătii de protectie a minorului aflat în dificultate 

pe raza orasului Bals urmărind încadrarea în prevederile aprobate a cheltuielilor cu plata acestor 

drepturi;  

     - întocmeşte situatiile cu plătile planificate pentru cele trei decade lunare şi le  înaintează 

Serviciului Buget, contabilitate, informatica de gestiune;  

     - introduce în baza de date dosarele privind asistentii personali, beneficiarii de indemnizatii 

depuse anterior lunii de plată; 

     -  introduce în sistem informatic certificatele de încadrare în grad de handicap, acte medicale 

şi acte de stare civilă primite, în vederea actualizării şi mentinerii în plată a dosarelor de 

asistenti personali şi a dosarelor de îndemnizatii; 

     -  întocmeşte şi verifică lunar statele de plată pentru asistentii personali şi beneficiarii de 

indemnizatie conform Legii nr.448/2006 republicată; 

     -  tine evidenta şi acordă drepturile băneşti pentru concediul de odihnă la asistentii personali;  

întocmeşte lunar ordonantările de plată privind salariile asistentilor personali; 

     -  întocmeşte lunar ordonantările de plată privind salariile îngrijitorilor la domiciliu; 

     - întocmeşte lunar ordonantările de plată privind plata contributiei Consiliului Local al 

orasului Bals la finanarea activitătii de protectie a minorului aflat în dificultate pe raza orasului 

Bals;  

     - întocmeşte şi comunică părtilor interesate dispozitiile primarului în legătură cu: 

      - încadrarea, suspendarea, încetarea suspendării sau încetarea contractelor de muncă ale 

asistentilor personali conform Codului Muncii;  

ordarea, încetarea dreptului de a primii indemnizatia lunară stabilită conform Legii nr.448/2006-

republicată;  întocmeşte pe bază de cerere statul pentru plata salariilor asistentilor personali, 

indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav neridicate şi depuse în contul „Sume de 

mandat”;  

     -  transmite distinct, către Trezoreria Bals, liste cu asistentii personali, beneficiarii de 

indemnizatie lunară conform Nomenclatorului din Ordinul nr. 401/2008 privind monitorizarea 

plătii unor drepturi de natură socială; 
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     -  transmite distinct către băncile comerciale, borderouri cu salariile asistentilor personali şi 

indemnizatiile beneficiarilor de indemnizatie lunară conf Legii nr.448/2006- republicată; 

     -  solutionează, urmăreşte şi tine evidenta corespondentei privind mandatele de executare a 

sanctiunilor contraventionale cu obligarea la prestarea unor activităti în folosul comunitătii pe 

raza orasului Bals;  

     - efectuează anchete sociale în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap 

corespunzător de către Comisia Pentru Protectia Copilului Olt, conform HG nr.268/2007;   

     - înregistrează, verifică şi avizează cererile privind acordarea tarifului social pentru persoane 

fizice – consumatori casnici de energie electrică potrivit Ordinului nr. 38/2005; 

     -   primeşte şi verifică cererile depuse pentru acordarea indemnizatiei privind îngrijirea 

copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, conform OUG nr.111/2010 modificată şi completată 

prin OUG nr.124/2011 pe care le înaintează pe bază de borderou la A.J.P.I.S. Olt;  

     - analizează, evaluează situatia de risc social, consiliează şi informează familiile cu copii în 

întretinere asupra drepturilor şi obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra 

serviciilor disponibile pe plan local conform Legii nr.272/2004;  

     - înregistrează, analizează şi solutionează cererile prin care se notifică autoritătii locale 

intentia de plecare în străinătate cu contract de muncă în conformitate cu Legea nr. 156/2000 

privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate aprobată prin H.G.R. nr. 

384/2001;  

     - întocmeşte dovezile privind notificarea intentiei de plecare în străinătate cu contract de 

muncă în vederea semnării acestora de către conducerea institutiei, conform competentei prin 

efectuarea de anchete sociale în vederea verificării situatiei familiale a persoanei solicitante a 

dovezii;  

     - întocmeşte situatia centralizatoare a cazurilor de copii cu părinti plecati la muncă în 

străinătate şi o înaintează Directiei Generale de Asistentă şi Protectia Copilului Olt; 

     -  întocmeşte plan de evaluare pentru monitorizarea minorilor lipsiti de îngrijirea 

parintelui/părintilor plecati din tară şi lăsati în îngrijirea persoanelor desemnate conform 

Ordinului nr.219/2006 al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului; 

     -  înregistrează şi solutionează cereri privind acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu”, 

sprijinului financiar în vederea stimulării achiziŃiei de calculatoare, acordarea bursei de merit, 

performantă, de studii şi de ajutor social, efectuare anchetă socială, precum şi eliberarea actului 

constatator; 

     -  înregistrează, solutionează cereri şi întocmeşte documentatia conform H.G. nr.430/2008 

pentru institutionalizarea persoanelor adulte cu handicap în centre medico sociale;  

     - înregistreză cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obtinerii, prelungirii sau 

schimbării atestatului de asistent maternal profesionist; 

     -  înregistrează cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obtinerii plasamentului;  

efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Olt privind: 

           − instituirea plasamentului;  

           − instituirea unei măsuri de protectie specială pentru minorul care a săvârşit o faptă 

penală; 

           − evaluarea contextului psiho-socio-familial în vederea reintegrării familiale a copiilor 

care au beneficiat de o măsură de protectie într-un centru specializat sau la asistent maternal 

profesionist; 
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          − reevaluarea unei măsuri de protectie specială; 

          − întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia 

naturală; 

           − monitorizarea implentării planului de servicii; 

           − înregistrarea tardivă a naşterii; 

           − abandon minor; 

           − situatiile de criză ale copiilor aflati în dificultate; 

           − sprijinirea familiei pentru prevenirea separării acesteia de copil; 

           − evaluarea contextului familial.  

     - efectueză anchete sociale la solicitarea instantelor judecătoreşti în vederea evaluării 

contextului familial, precum şi a evaluării contextului psiho-socio-material  necesar stabilirii 

măsurilor de protectie specială pentru minori;  

     - efectuează anchete sociale la solicitarea organelor de politie pentru evaluarea contextului 

familial şi întocmirea raportului de evaluare comportamentală; 

     - efectuează anchete sociale la solicitarea centrelor medico-sociale în vederea reintegrării 

familiale a persoanelor adulte cu dizabilităti;  

     -  primeşte şi înregistrează în cadrul programului de relatii cu publicul cererile pe care 

cetătenii le depun în vederea întocmirii şi eliberării de adeverinte necesare la diverse institutii;   

     - realizează studii având ca obiectiv identificarea situatiilor de risc social semnalate la nivelul 

orasulului, stabilirea numărului persoanelor aflate în aceste situatii precum şi categoriile de 

nevoi identificate cu tipurile de servicii sociale solicitate de comunitate; 

     -  colaborează cu institutii publice în vederea identificării situatiilor deosebite care apar în 

domeniul asistentei şi protectiei sociale, a cauzelor aparitiei acestor situatii şi a stabilirii 

măsurilor pentru îmbunătătirea acestora;  

     - elaborează proiecte de strategii şi politici sociale locale;     

     - mediază comunicarea între autoritatea locală şi comunitatea rromilor;   

     -rezolvă şi răspunde la sesizările cetătenilor; 

     - întocmeşte informări, rapoarte, situatii centralizatoare referitoare la proiectele finantate din 

fonduri nerambursabile ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către diverse 

institutii şi ONG-uri;  

     - întocmeşte informări de interes public conform prevederilor Legii nr.544/2001 ce sunt 

solicitate de diverse institutii şi ONG-uri; 

                (III) Compartimentul monitorizare, programe, strategii 

      - monitorizarea cazurilor preluate şi rezolvate de asistenţii spersonali din reţeaua teritorială 

pe tipuri cazuistice : prevenire, reintegrare, plasament, încredinţare, adopţie; 

     - realizarea de statistici privind sprijinirea materială şi/sau financiară a familiilor aflate în 

situaţii de risc; 

     -participarea la elaborarea de proiecte din domeniul protecţiei copilului şi persoanelor adulte 

cu handicap; 

     -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; 

     - urmărirea îndeplinirii activităţilor şi respectarea termenelor propuse în strategia locala de 

Asistenţă Socială. 
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     - elaborează proiecte de strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale pe baza analizei 

nevoilor identificate precum si in concordanta cu strategiile naționale, îl transmite spre avizare 

comisieiodeospecialitateoaoconsiliuluiolocal; 

     -monitorizează implementarea strategiilor după adoptarea lor de către Consiliul local, luand 

masuriospecificeopentruorealizareaocelorocuprinseoînoacesteostrategii; 

     -dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți 

ai societății civile în vederea diversificării serviciilor destinate prevenirii și 

combateriioviolențeiodomestice; 

     -păstrează un contact permanent cu celelalte compartimente din cadrul Primariei orasului 

Bals  in vederea unei bune cunoașteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea unor noi 

parteneriateocareosăoaibăocaoscopodezvoltareaoserviciilorosociale; 

     -acționează pentru mediatizarea dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei drepturilor 

copilului şi a persoanei cu handicap, precum si a importantei respectării acestor drepturi si 

pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situaţia copiilor si adulților aflaţi în situație de 

riscosocial;                                                                                                                   

     -monitorizează şi asigură întreaga bază de date a Primariei orasului Bals cu privire la 

persoanele aflați în sistemul de protecție specială, modul de realizare si respectare a 

drepturiloroacestora; 

     -asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform solicitarilor institutiilor cu 

atributiioinodomeniuloprotectieiosociale; 

     -monitorizează numărul de cazuri   rezolvate de serviciul de asistenta sociala din cadrul 

PrimarieioorasuluioBals,opeotipuriocazuistice; ; 

     -realizează şi actualizează permanent baza de date referitoare la persoanele aflaţe in 

asistentaosociala ,odinamicaoşiostructuraoacesteia; 

     -monitorizează si asigura întreaga baza de date a persoanelor adulte cu handicap si persoane 

vârstnice aflate in asistenta sociala in raza de activitate a Primariei orasului Bals; 

     -centralizează fișele lunare de evaluare a instituțiilor rezidențiale pentru persoane adulte cu 

handicap; 

     -organizează și susține întâlniri tematice, periodice, cu asistenți personali  și/sau cu 

decidențiioadministratieiopubliceolocale(APL),(primar,oviceprimar,osecretar); 

     -furnizează, informații utile (metode de lucru, proceduri, legislație, contacte, rețea de 

servicii, pentru desfășurarea activităților specifice de către compartimentul de asistență socială 

dinocadruloAPL; 

     -identifica, evaluaeaza, planifica și monitorizeaza  intervențiile în cazurile de persoane și 

familiioînodificultateoînoscopulopreveniriioseparării,olaosolicitareaoacestora; 

     -la solicitarea reprezentanților Compartimentului de asistență socială, Compartimentului 

autoritate tutelara si protectia copilului, asigură îndrumare metodologică în elaborarea 

strategiilor locale de dezvoltare, în elaborarea proiectelor sociale precum și în orice activitate 

care vizează activitatea de prevenire a separării copilului de familie; 

     -sprijină Compartimentul de asistență socială în identificarea nevoilor de formare continuă a 

personalului; 

     -elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind 

numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 
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pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetuloestimatoşiosurseleodeofinanţare; 

          u) realizează la nivel local, baza de date privind persoanele aflaţe în sistemul de protecţie 

sociala; 

          v) salariații din cadrul biroului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în 

domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul 

calității. 

 

          Art.25.SERVICIUL URBANISM, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, 

DOMENIUL PUBLIC PRIVAT 

     (I) ARHITECTUL ȘEF care are urmatoarele atributii : 

       - asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local al orasului 

Bals sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistica a 

orasului Bals si al teritoriului administrativ; 

       - participa la toate actiunile consiliului local al orasului Bals si ale Primariei orasului care 

au drept scop dezvoltarea urbana si amenajarea spatiilor publice ale orasului, precum si 

amenajarea teritoriului administrativ al orasului Bals; 

      - asigura redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor 

pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentatiilor tehnice prevazute de lege si le 

prezinta spre semnare persoanelor competente, fiind direct raspunzator de legalitatea acestora; 

      - urmareste executarea constructiilor in conformitate cu autorizatiile de constructie; in cazul 

in care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari 

neautorizate propune deindata masurile prevazute de lege; 

      - organizeaza si conduce la zi evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de 

constructie si autorizatiilor de demolare; 

      - organizeaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si 

conditiile prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG 

nr. 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003, raspunde in 

conditiile OUG nr.27/2003; 

      - asigura si raspunde de incasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea 

constructiilor stabileste si raspunde de incasarea taxei de regularizare; 

      - asigura intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor fara constructii intravilan si 

extravilan, in colaborare cu Compartimentul UAT, terenuri care fac parte din patrimoniul 

orasului Bals; 

      - asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii 

orasului Bals referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor, in 

colaborare cu compartimentul cadastru si compartimentul UAT; 

      - asigura intocmirea si raspunde de realizarea documentelor de organizare si dezvoltare 

urbanistica a orasului Bals precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiei locale si 

realizarea lor conform prevederilor legale; 

      - initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale orasului Bals ce se executa din bugetul local 

sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public - privat si avizeaza toate proiectele 

intocmite de terti pe teritoriul administrativ al orasului Bals; 
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      - asigura elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prin procedurile de incredintare 

prevazute de lege, in colaborare cu Serviciul initiativa, dezvoltare locala si achizitii publice, 

urmarirea proiectelor pe parcursul elaborarii, receptionarea lucrarilor de proiectare. Elaboreaza 

propuneri de organizare de concursuri de arhitectura pentru proiecte de importanta deosebita 

      - asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin 

procedurile de incredintare prevazute de lege, in colaborare cu Serviciul initiative, dezvoltare 

locala si achizitii publice, receptionarea lucrarilor de executie; 

      - stabileste si propune primarului masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; 

asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea 

zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor 

naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de 

urbanism si de amenajarea teritoriului; 

 

      - colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea 

elaborarii bugetului local; 

      - asigura elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general al orasului si a 

regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu 

si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de 

urbanism; 

      - asigura monitorizarea urmarirea starii monumentelor de arhitectura si a zonelor de 

rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in 

valoare; 

      - inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuie luate masuri de reabilitare 

urbana; 

      - supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de 

Urbanism al orasului Bals, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul 

dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ; 

      - asigura asistenta de specialitate pentru verificarea la fata locului a imobilelor coproprietate 

privata a primariei care fac obiectul unor procese de sistare a starii de indiviziune; 

      - constata contraventiile la actele normative in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare 

in domeniul constructiilor si urbanismului; 

      -saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 

sesizarile primite pentru solutionare; 

      - conduce si raspunde de organizarea evidentei lucrarilor de constructii din oras in vederea 

punerii la dispozitie a rezultatelor acesteia, autoritatilor administratiei publice centrale; 

      - asigură identificarea și evidența spațiilor cu altă destinație decât cea pentru locuințe; 

      - participă în comisia de recepție stabilită prin Dispoziția Primarului orașului și răspunde în 

calitate de specialist de recepția lucrărilor; 

      - participă la comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al orașului 

Balș; 

      - rezolvă litigiile și solicitările cetățenilor, și la deplasarea în teren urmărește existența 

construcțiilor neautorizate, altor încălcări ale legislației în vigoare; 

      - participa în cadrul comandamentului pentru fenomene meteorologice periculoase; 
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      - indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului local sau dispozitii 

ale Primarului; 

Serviciul urbanism, administrarea teritoriului, domeniul public privat are urmatoarea structura: 

            a) - Compartimentul urbanism si administrarea teritoriului (UAT);  

            b) - Compartimentul domeniul public si privat; 

            c) -Compartimenul iluminat public. 

      (I.1) Compartimentul urbanism si administrarea teritoriului (UAT) are următoarele 

atributii : 

      -Primește documentațiile depuse pentru obținerea certificatelor de urbanism și autorizațiile 

de construire / desființare;  

      -Verifică conformitatea acestor documentații, existența avizelor necesare și solicită 

complectarea lor când este cazul; 

      -Solicită avizul instituțiilor și organismelor abilitate să emită avize legale și al 

compartimentelor de specialitate din Primăria Balș pentru documentațiile primite/ eliberate ;  

      -Analizează cererile de eliberare a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire / 

desființare, întocmește și semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / 

desființare si le supune aprobarii si dupa caz comisiei de specialitate; 

 

      -Verifică în teren corectitudinea datelor înscrise în certificatul de urbanism și autorizațiilor 

de construire / desființare și urmărește respectarea disciplinei în construcții în conformitate cu 

prevederile Legii 50/1991 republicată; 

      -Urmărește respectarea disciplinei în construcții pe teritoriul orașului Balș și împreuna cu 

organismele abilitate ia măsuri de sancționare a contravențiilor în conformitate cu prevederile 

Legii 50/1991 republicată; 

      -Întocmește referate și propuneri pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

potrivit dispoziției Primarului orașului; 

      -Întocmește situațiile statistice referitoare la urbanism solicitate de instituțiile și organismele 

abilitate - Ministere, Prefectură, Consiliul Judetean, Direcția de Statistică, Agenții, etc.;  

      -Întocmește, stabilește și urmărește taxele de eliberare a certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire / desființare; 

      -Întocmește procese verbale de recepție la expirarea valabilității autorizației de construire și 

transmite Biroului Impozite și Taxe Locale în vederea stabiliri impozitului pe clădire; 

      -Regularizează taxele pentru eliberarea autorizației de construire la expirarea valabilității 

acesteia; 

      -Întocmește, avizează și urmărește realizarea planurilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului în conformitate cu legislația în vigoare; 

      -Urmărește împreună cu organele abilitate, respectarea calității în construcții în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

      -Urmărește legalitatea execuției construcțiilor pe teritoriul orașului și ia măsuri de acționare 

în justiție în vederea desființăii construcțiilor executate fără autorizație de construire. Ia măsuri 

de realizare construcțiilor cu încadrarea în documentațiile aprobate și autorizate;  

      -Asigură relațiile de colaborare cu organele centrale, instituții publice și agenții economici 

implicați în pregătirea, proiectarea, avizarea și executarea planurilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului; 



38 
 

      -Răspunde împreună cu organismele abilitate de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor 

judecătorești de desființare a construcțiilor nelegal executate ; 

      -Eliberează Avizele pentru lucrările de construire care se autorizează de Consiliul Local; 

      -Realizarea de situatii statistice lunare, trimestriale si anuale privind autorizatiile de 

construire / defiintare emise; 

      -Tinerea evidentei autorizatiilor de construire; 

      -Asigurarea protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date; 

      -Asigurarea respectarii prevederilor legislatiei în vigoare privind transparenta decizionala în 

administratia publica din cadrul serviciului; 

      -Asigurarea caracterului public al autorizatiilor de construire / desfiintare emise lunar prin 

adresa înaintata catre compartimentul comunicare si relatii cu publicul pentru a fi postate pe 

siteul Primariei; 

      -Verifică documentatia din punct de vedere al OPIS-ului actelor necesare (fluturaş 

informativ) şi al continutului (valabilitătii). În functie de rezultatul verificării, se procedează la 

elaborarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii constructiei;   

      -Realizează pozitionarea în teritoriu a imobilelor folosind planurile existente (P.U.G., 

P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri, cartări, palnurile parcelare), planurile cadastrale depuse de solicitanti la 

documentatii şi planul cadastral edilitar al orasului;  

      -Actualizează permanent Nomenclatorul Străzilor orasului Bals;  

      -Actualizează permanent Nomenclatorul Blocurilor orasului Bals;  

      -Verificare documentatie şi întocmire certificate de nomenclatură stradală; 

      -Efectuează corespondentă privind evolutia denumirii străzii, echivalenta (traseul) străzii; 

      -Întocmeşte referate pentru atribuire sau schimbare denumire stradă şi înaintează 

documentatia în Consiliul Local Bals spre aprobare;   

      -Deplasări în teren şi atribuirea de numere postale;  

      -Sprijină secretarul tehnic al comisiei de licitație pentru întocmirea documentației pentru 

elaborarea și prezentarea ofertelor; 

      -Participă la întocmirea programului anual al achizițiilor publice la estimarea valorică a 

fiecărui obiectiv la întocmirea rapoartelor către Consiliul Local și susținerea acestora pentru 

obținerea Hotărârii; 

      -Urmărește și răspunde de realizarea investițiilor nominalizate prin Dispoziții ale Primarului 

orașului Balș ; 

      -Răspunde de respectarea prevederilor tehnice și economico-financiare din proiect, caiet de 

sarcini, contract și oferte câștigătoare. Informează Primarul, Viceprimarul și șeful serviciului cu 

privire la desfășurarea activităților de investiție și în situația când apar nereguli, neconcordanțe 

între proiect și celelalte documente, diverse erori în documentații; 

      -Întocmește referate și face propuneri pentru comisiile de specialitate și Consiliul Local 

potrivit Dispoziției Primarului orașului Balș ; 

      -Primește, analizează și avizează documentațiile înaintate în vederea efectuării de 

branșamente la rețelele edilitare ; 

      -Participă la comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al orașului ; 
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      -Rezolvă litigiile și solicitările cetățenilor și la deplasarea în teren urmărește existența 

construcțiilor neautorizate altor încălcări ale legislației existente construcțiilor neautorizate, 

altor încălcări ale legislației în vigoare în sector.  

      -Colaborează în rezolvarea problemelor cu ceilalți colegi de compartiment, suplinindu-i 

când este cazul; 

      -Participă în cadrul comandamentului pentru fenomene meteorologice periculoase ; 

      -Îndeplinește orice alte dispoziții date legal spre executare , Hotărâri ale Consiliului Local 

sau prin Dispoziții scrise ale Primarului în conformitate cu Legea 215/2001. 

      (I.2) Compartimentul domeniul public și privat are următoarele atribuții: 

      - asigură activitatea de identificare, a bunurilor imobile –construcţii şi terenuri din domeniul 

public şi privat de interes orășenesc, îndeplinind formalităţile legale de înscriere şi actualizare a 

listelor de inventar în acest sens; 

      - eliberează avize pentru ocuparea domeniului public şi privat al oraşului pentru: panouri 

publicitare tip pitic publicitar (dimensiuni 0,90 x 0,50 m), panouri publicitare pe durata scurtă, 

campanii publicitare mobile sau fixe, amplasarea de bannere sau mash-uri pe domeniul public 

sau privat, distribuirea de pliante, fluturaşi publicitari, 

      - urmăreşte şi verifică existenţa autorizaţiilor pentru desfăşurarea campaniilor promoţionale; 

      - urmăreşte şi verifică în teren activitatea de afişaj, reclamă şi publicitate desfăşurată pe 

domeniul public şi privat al persoanelor fizice şi juridice, sesizează eventuale nereguli; 

      - are obligaţia de a informa în scris şi permanent şeful ierarhic superior cu privire la 

aspectele deosebite, propunând măsuri concrete care să conducă la eliminarea deficienţelor 

constatate; 

      - sprijină activitatea desfăşurată în oraş pe linia protecţiei mediului, depistează sursele de 

poluare a factorilor de mediu şi propune măsuri de remediere a celor constatate; 

      - întocmeşte referate şi face propuneri pentru comisiile de specialitate şi consiliul local 

potrivit Dispoziţiilor Primarului oraşului ; 

      - participă la comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului; 

      - participă în cadrul comandamentului pentru fenomene meteorologice periculoase; 

      - participa la comisiile de licitatie ale Primariei, asigurand consultanta tehnica; 

      - rezolvă petiţiile şi reclamaţiile de la cetăţeni şi corespondenţa cu instituţiile publice 

(Consiliul Judeţean Olt şi Instituţia Prefectului, Ministere etc.) şi societăţile contractante.  

      - asigură păstrarea confidentialităţii şi a documentelor realizate ; 

      - informează prompt seful de serviciu. Viceprimarul, Primarul când se constată situaţii 

deosebite pentru a fi luate măsurile speciale de rezolvare a problemelor ivite;     

      - îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi încredinţate de primar. 

(I.3) Compartimentul Administrare şi monitorizare iluminat are următoarele atributii: 

      - verifică și avizează ordinele de lucru pentru lucrările de reabilitare, întreținere și menținere 

a serviciului de iluminat public; 

      -  verifică situatiile de plată, confirmă cantitatea şi calitatea lucrărilor executate sau a 

serviciului prestat, răspunde de realitatea celor confirmate; 

      - controlează documentele referitoare la prestatiile şi lucrările efectuate; 

      - analizează facturile lunare pentru consumul de energie electrică aferentă serviciului 

iluminat public (punctele de aprindere); 
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      - verifica indexul la punctele de aprindere iluminat public si sesiseaza orice neregula 

constatată,  

      - verifică și semneză situațiile de plată, oferte de preț întocmite de prestatori; 

      - verifică și semnează proceselor verbale, situațiile de plată, consumul energie electrică 

aferentă serviciului iluminat public; 

      - elaborează documentele pentru înscrierea în programul de achiziții publice și în lista de 

investiții; 

      - întocmește necesarul de lucrări pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrări; 

      - întocmește și semnează ordine de lucru, procese verbale de recepție, procese verbale 

predare -primire pentru lucrările contractate; 

      - urmărirește execuția lucrărilor comandate privind respectarea tehnologiilor aprobate; 

      - urmărește comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție și post 

garanție; 

      - monitorizează buna funcționare a fântânilor arteziene de pe raza orașului Balș; 

      - ține legatură permanentă cu furnizorul/distribuitorul de energie electrică, anunță 

defecțiunile și întreruperile de energie electrică de pe raza orașului Balș;  

      - asigură buna funcționare a iluminatului la trecerile de pietoni, acolo unde este cazulȘ 

      - întocmeşte rectificările de buget pentru activitătile de iluminat public ; 

      - verifică buna funcționare a iluminatului arhitectural la clădirile din orașul Balș, (sediul 

Primăriei, biserici, pod vechi, sediul ANAF, etc); 

 

      - verifica integritatea stâlpilor de iluminat public de pe raza orașului Balș și firidele de 

conexiuni cabluri;  

      - asigură buna funcționare a iluminatului cu ocazia evenimentelor organizate pe raza 

orașului Balș, (Festivalul etnofolcloric “Pomul Vieţii” , Bâlciul anual, Festivalul Toamnei); 

      - verifică buna funcționare a rețelei de aspersoare amplasate în parcurile din orașul Balș; 

      - executa orice alte sarcini primite de la conducerea institutiei. 

 

          Art.26. CABINETUL PRIMARULUI, are urmatoarele atributii: 

     - îndeplineşte sarcinile repartizate de primarul orasului Bals;  

     - colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Primarul orasului Bals şi cu 

institutiile şi serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al orasului Bals; 

     -  răspunde de corespondenta postală rezultată din activitatea administrativă a Primarului 

orasului Bals;  

     - răspunde de activitatile de relatii publice specifice Cabinetului Primarului orasului Bals;  

     - îndeplineşte şi alte atributii date de către Primarul orasului Bals. 

 

          Art.27. SECRETARIAT PRIMAR, are urmatoarele atributii: 

     -  colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Primarului orasului Bals; 

     -  răspunde de corespondenta poştală rezultată din activitatea administrativă a primarului,;  

     - răspunde de activitătile in relatiile cu publicul specifice primarului, viceprimarului şi 

administratorului public; 
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     -  înregistrează corespondenta primită de la instante (judecătorie, tribunal, curtea de apel) 

adusă de către agentul procedural şi o înaintează compartimentelor functionale;  

     - înregistrează documentele primite pe fax-ul Primăriei orasului Bals, le supune spre 

avizare/aprobare conducerii Primariei orasului Bals dupa care le distribuie compartimentelor 

functionale pentru luare la cunostinta si rezolvare;  

     - primeşte de la compartimentele functionale mapele de documente şi le înaintează 

personalului de conducere al Primariei spre avizare/aprobare dupa care le transmite celor care 

le-au solicitat sau celor care le  sunt adresate ; 

     - primeste cereri si petitii de la personale fizice si/sau juridice, le prezinta persoanelor din 

conducere  pentru avizare dupa care le distribuie compartimentelor functionale pentru luare la 

cunostinta si solutionare; 

     - asigura protocolul; 

     -raspunde de pastrarea si utilizarea in conditii legale a stampilelor institutiei; 

     -asigura evidenta tuturor unitatilor colaboratoare cu numar de telefon, adresa; 

     -asigura efectuarea convorbirilor telefonice solicitate de catre primar si  angajatii institutiei; 

     -transmite faxurile solicitate de primar si de catre compartimentele instituiei; 

     -raspunde la telefonul-centrala din secretariat si asigura legaturile telefonice cu 

compartimentele institutiei; 

 

          Art.28. COMPARTIMENT AUDIT,  este o structură de specialitate organizată sub 

forma unui compartiment disctinct în structură organizatorică a Primăriei orasului Bals aflat în 

subordinea directă a primarului. Lucratorii Compartimentului audit public  sunt numiti/destituiti 

de către Primarul orasului Bals cu avizul UCAAPI; 

     -Compartimentul Audit public  este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea 

activitătilor de audit. Auditul public intern reprezintă activitatea functional independentă şi 

obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătătească 

activitătile la nivelul Primăriei orasului Bals. Ajută structurile din cadrul Primăriei orasului Bals 

şi entitătile publice subordonate Consiliului local al orasului Bals să îşi îndeplinească 

obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăteşte eficienta şi 

eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernantă, fără ca auditorul 

intern să îşi asume responsabilităti manageriale. 

     - Auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăşurate în cadrul primăriei 

orasului Bals, inclusiv asupra activitătilor entitătilor publice subordonate, aflate în coordonarea 

sau sub autoritatea Consiliului local al orasului Bals.  

Principalele atributii ale compartimentului Audit  sunt:  

     - elaborează şi/sau actualizează proiectului planului anual de audit public intern al 

compartimentului Audit public  din Primăria orasului Bals; 

     -  efectuează misiuni de audit şi/sau consiliere cuprinse în planul de audit public intern, 

precum şi alte misiuni dispuse de Primarul orasului Bals; 

     -  efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua şi a îmbunătătii eficienta şi 

eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a 

proceselor de administrare, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităti manageriale;  
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     - întocmeşte rapoarte de audit public intern şi urmăreşte stadiul de implementare al 

recomandărilor rezultate din acestea;  asigură auditul pentru întreg aparatul propriu al 

Consiliului Local al orasului Bals şi entitătilor subordonate Consiliului Local al orasului Bals ;  

     - elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;  

     - realizează raportări solicitate de legislatia în vigoare;  execută orice alte atributii legate de 

activitatea de audit intern şi/sau consiliere dispuse de Primar; 

     - Alte atributii ale compartimentului Audit  sunt:  elaborează şi/sau actualizează normele 

metodologice specifice Primăriei  orasului Bals avizate de Unitatea Centrală de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern;  

     - efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale Primăriei orasului Bals şi ale entitătilor subordonate Consiliului Local al 

orasului Bals sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficientă si eficacitate; 

     - pentru aceasta se va audita, cel putin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:  

     -activităti financiare sau cu implicatii financiare desfăşurate din momentul constituirii 

angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv fondurilor 

provenite din finantare externă; 

     - plătile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

     - administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul privat al unitătilor administrative-teritoriale; 

     - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unitătilor administrativ-

teritoriale;  

     - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creantă, precum şi a facilitătilor acordate la încasarea acestora; 

     - alocarea creditelor bugetare; − sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

     -sistemul de luare a deciziilor; 

     -sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

     - sistemele informatice.   

     -compartimentul Audit Public Intern informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru 

Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către Primar şi/sau de către 

conducătorii entitătilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Bals auditate, precum 

şi despre consecintele acestora;  

     - raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activitătile sale de audit;  

     - elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;  

     - în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat 

conducătorului entitătii publice şi structurii de control intern abilitate. În realizarea misiunilor 

de audit şi/sau consiliere, auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu 

emis în conformitate cu planul anual de audit intern aprobat de Primar.  

     -Auditorii interni pot desfăşura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter 

exceptional, necuprinse în planul de audit public intern, din dispozitia primarului.  

     -Auditorii interni îşi desfăşoară activitatea conform normelor proprii privind exercitarea 

activitătii de audit public intern la nivelul Primăriei orasului Bals. 
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     - Auditorii interni din cadrul Primăriei orasului Bals sunt responsabili de protectia 

documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la o entitate  publică.  

     -Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în 

rapoartele de audit apartine conducerii entitătii publice auditate. 

     - Auditorii interni au  obligatia sa respecte prevederile art. 22 din Legea nr. 672/2002 privind 

auditul public intern-republicata, referitor la incompatibiliti. 

     - Auditorii interni au obligatia să-şi îmbunătătească cunoştintele, abilitătile şi valorile în 

cadrul formării profesionale continue.  

     -Formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile 

lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea conducerii entitătii publice. 

 

          Art.29.  COMPARTIMENT CONTROL INTERN are următoarele atributii : 

          a)In domeniul Controlului intern/managerial: 

     -  inventarierea anuală a obiectivelor şi activitătilor specifice aparatului de specialitate al 

primarului. Initierea şi îndrumarea pentru elaborarea procedurilor formalizate pe activităti la 

nivelul fiecărei directii, serviciu, birou şi compartiment din aparatul de specialitate al 

primarului;  

     - implementarea, elaborarea şi actualizarea anuală a programului de dezvoltare a sistemului 

de control intern/managerial la nivelul Primăriei orasului Bals;   

     -evaluarea periodică a implementării standardelor de control intern/managerial la nivelul 

Primăriei orasului Bals, conform prevederilor OSGG nr. 600/2010;  

     - elaborarea procedurii operationale privind managementul riscurilor, conform OSSG nr. 

600/2018; 

     -  evaluarea sistematică şi mentinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate 

structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor specifice compartimentului şi aparatului 

de specialitate al primarului;  

     - consemnarea în documente scrise a tuturor operatiunilor institutiei, evenimentelor 

semnificative şi activitătilor specifice organizării controlului intern; 

     -  înregistrarea şi păstrarea, în conditiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât 

acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

     -  primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de audit public intern al institutiei, 

în conditiile legii, în cazul identificării unor neregularităti sau posibile prejudicii.  

 

     - asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de executie, acesta 

având obligatia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv 

controlul intern;  

     - asigurarea integritătii şi competentei personalului de conducere şi de executie, a cunoaşterii 

şi întelegerii de către acesta a importantei şi rolului controlului intern;  

     - stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, 

cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii institutiei şi obiectivelor de ansamblu ale 

acesteia;  

     - supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activitătilor şi 

îndeplinirea de către personalul de conducere a obligatiei de a actiona corectiv, prompt şi 
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responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalitătii şi regularitătii în efectuarea unor 

operatiuni sau în realizarea unor activităti în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;  

     - reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operatiunilor 

institutiei şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod 

adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi 

examinate de către cei în drept; 

      - înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operatiunilor şi evenimentelor 

semnificative; 

     - asigurarea aprobării şi efectuării operatiunilor exclusiv de către persoane special 

împuternicite în acest sens;  

     - separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni între persoane, astfel încât atributiile 

de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredintate unor persoane 

diferite;  

     - asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; 

      - accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptătite şi responsabile 

în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.  

- verificarea atribuţiilor legate de obiectivul analizat, daca sunt înregistrate în fişele posturilor, 

poate semnala situaţiile în care aceste documente nu sunt complete sau nu au mai fost 

actualizate; ca urmare, persoanele respective nu ştiu ce trebuie să facă exact şi nu-şi asumă 

responsabilităţile aferente;  

- verifica daca exista posturi la nivelul cărora sunt definite funcţii sensibile ce pot fi deja 

erodate, fapt care generează insuficienţă în realizarea obiectivului analizat, caz în care se 

impune o rotire a sarcinilor;  

- verifica aplicarea principiilor separării atribuţiilor poate determina situaţia în care, pentru 

obiectivul analizat, persoana care întocmeşte o situaţie să fie aceeaşi cu cea care o verifică şi şi-

o asumă, ceea ce anulează practic rolul controlului; 

- face analiza relaţiilor organizatorice implicate în realizarea obiectivului analizat care poate 

reflecta, de exemplu, o dublă subordonare inutilă pentru persoana care răspunde de activităţile 

analizate, ceea ce disipează atât răspunderea, cât şi luarea deciziilor la nivelul imediat superior; 

          b)In domeniul Controlului financiar intern: 

     -verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, 

integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de 

reflectare a acestora în evidenţa contabilă; 

     -verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli al institutiei; 

     -verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 

institutiei, urmărind:  

           -realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;  

           -gradul de realizare a veniturilor,  de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;  

          1-realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul institutiei şi 

al subunităţilor acestuia;  

          2-realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;  

          3-respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;  

          4-respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor;  



45 
 

          5-utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general 

consolidat;  

     -verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de 

efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;  

     -verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările si 

platile, de orice natură, în numerar sau prin virament;  

     - verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a 

operaţiunilor economico-financiare;  

     -verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, 

circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative; 

      -elaborează analize economico-financiare pentru conducerea institutiei în scopul 

fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor;  

     -intocmeste programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare pe care le supune spre 

aprobate de conducătorul institutiei. Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza 

următoarelor criterii:  

          - solicitarea conducerii institutiei;  

          - rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice şi impactul financiar al 

acestora;  

          - rezultatele controalelor anterioare;  

           - perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la 

împlinirea termenului de prescriptivitate; 

     -urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare 

conform actelor normative în vigoare;  

     -Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi 

propunerile de rectificare a acestuia;  

     -verifica lunar situaţia execuţiei bugetare şi urmărirea încadrării acesteia în limitele de 

cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     -lucratorul desemnat din cadrul compartimentului Control intern asigura secretariatul 

Comisiei de monitorizare. 

 

Art.30. COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELATII, atribuții: 

-Analizează, planifică și evaluează comunicarea în problemele privind Primăria Orasului Balș; 

-Colectează, prelucrează și analizează informațiile de orice fel, privind problemele din cadrul 

Primăriei și le difuzează, în condiții de transparență; 

-Colaborează cu celelalte servicii pentru obținerea de informații de interes public, care să fie 

mediatizate prin presa scrisă și audio-vizuală, poșta electronică, afișaj, etc., în condiții de totală 

transparență administrative; 

-Redactează și asigură transmiterea comunicatelor și a informațiilor de presă către agențiile de 

presă, ziare/reviste, radio, televiziuni, prin fax sau e-mail; 

-Furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public privind activitatea 

Primăriei Orașului Balș; 

-Gestionează crizele și conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetățenilor în 

activitatea desfășurată de Primărie; 
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-Informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public 

organizate de Primăria Orașului Balș; 

-Asigură traducerile curente, logistica și organizarea de vizite bilaterale ale primarilor și ale 

delegațiilor instituțiilor omoloage din străinătate în Orașul Balș; 

-Propune strategia de relații publice și programul evenimentelor de imagine a Primăriei 

promovând atât evenimentele proprii, cât și pe cele produse de alte direcții; 

-Inițiază, organizează și participă la diferite conferințe, mese rotunde, întâlniri, dezbateri, 

seminarii, ateliere de lucru pe teme de interes public sau specifice domeniului de activitate; 

-Coordoneaza activitatea Promariei orasului Bals in relatia cu Asociatia Oraselor din Romania; 

-Întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale 

Primarului pentru activitatea de comunicare și relații publice; 

-Asigură protocolul necesar pentru activitățile oficiale organizate în incinta Primăriei, precum și 

cu ocazia manifestărilor publice, jubiliare, înmânări de medalii, distincții, depuneri de coroane 

și recuzita necesară; 

-Creează modul de prezentare al corespondenței de protocol și transmite invitații, felicitări, 

diferitelor instituții sau persoane cu care conducerea are relații de colaborare; 

-Concepe și execută machete pentru afișe, bannere, diplome, invitații, cadouri și alte materiale 

promoționale pentru diferite evenimente și actțuni de protocol ale Primăriei; 

-Postează pe site-ul Primăriei și în Social Media (pagina de Facebook oficială) materiale 

informative; 

-Colaborează cu aparatul de specialitate al primarului și cu serviciile publice descentralizate din 

subordinea Consiliului Local în vederea postării de informații de interes public; 

-Asigura publicitatea informaţiilor de interes public, a anunturilor catre cetateni sau persoane 

juridice conform Legii 544/2001 ; 

-Asigura difuzarea comunicatelor oficiale pentru relatia cu mass-media ; 

-Primeste si urmareste modul de solutionare a solicitarilor formulate in baza Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public ;  

-organizează şi asigură primirea în audienţă a cetăţenilor, realizând lucrările de secretariat 

pentru audienţe şi conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de 

cetăţeni în timpul audienţelor şi urmăreşte soluţionarea acestora de către servicii în cazul în care 

nu pot fi rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor către cetăţeni; 

-Redacteaza raspunsul catre solicitant, impreuna cu informatia de intres public sau cu motivatia 

intarzierii ori a respingerii, in conditiile legii si le trimite persoanei sau institutiei interesate, pe 

suportul solicitat(scris sau electronic) in termenul legal; 

-Asigura procedurile de transparenta decizionala ; 

-Intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public, 

conform legii 544/2001; 

-Colaboreaza cu celelalte servicii pentru obţinerea de informaţii de interes public cerute de 

mass-media şi cetăţeni; 

-Strangerea si prelucrarea informatiilor de orice fel privind orasul Bals, difuzarea lor prin orice 

mijloace de comunicare in masa; 

-Intocmeşte şi redactează anual Raportul Primarului orasului Bals; 

-Organizeaza si promoveaza manifestarile cultural-artistice desfasurate cu sprijinul sau sub 

egida Primariei; 
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-Asigură legăturile de comunicare cu serviciile de relaţii publice ale altor organizaţii, instituţii 

sau autorităţi publice, etc.; 

-Actualizează secţiunea de ştiri de pe site-ul Primariei orasului Bals, prin adăugarea 

comunicatelor de presă emise de instituţie însoţite de fotografii şi filme; 

-Contribuie şi la actualizarea altor secţiuni de pe site, în funcţie de solicitările serviciilor 

abilitate; 

-Creează text, imagini şi concept pentru secţiunile de pe site-ul Primariei orasului Bals dedicate 

proiectelor majore ale instituţiei, furnizând în aceste materiale informaţii utile publicului; 

-Promovează evenimentele de pe Agenda Culturală, în contextul cofinanţării acordate acestor 

evenimente din bugetul local; 

-Realizează fotografii care ilustrează proiectele, acţiunile, evenimentele instituţiei şi gestionează 

baza de fotografii; 

-Actualizează în permanenţă baza de date cu privire la instituţii locale, judeţene şi centrale, 

instituţii deconcentrate, mass-media, etc.; 

-Asigură publicarea în mass – media locală şi naţională, după caz, a anunţurilor cu privire la 

licitaţii, selecţii de oferte, concesionări, concursuri pentru ocuparea unor posturi, etc.; 

-Asigură difuzarea invitaţiilor la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie către diferite 

instituţii publice locale sau centrale, asociaţii neguvernamentale, firme, mass-media sau 

personalităţi ale vieţii publice; 

-Actualizează permanent baza de date referitoare la instituţii publice, organizaţii 

neguvernamentale, persoane fizice, în vederea transmiterii de felicitări cu diferite ocazii; 

-Asigură confidenţialitatea datelor, informaţiilor si documentelor care nu au caracter public; 

-Asigura informarea publica cu privire la desfasurarea alegerilor locale si generale ; 

-Realizeaza schimburi de informatii, experienta cu alte primarii pentru a adopta si efecientiza 

relatia cu cetatenii ; 

-Primeste corespondenta din strainatate, asigura traducerea acesteia si transmiterea 

raspunsurilor; 

-Asigură accesul mass – media la informaţiile cu caracter public care privesc activitatea 

Primăriei oraşului Bals; 

-Realizează colaborari si comunicari eficiente cu reprezentantii mass - media, in vederea 

reflectarii cat mai exacte a activitatii Primariei si a Consiliului Local, pentru a raspunde nevoii 

de informare publica; 

-Asigură activitatea de comunicare cu mass-media la nivelul Primăriei oraşului Bals prin 

aplicarea regulilor de comunicare pentru transmiterea mesajului public; 

-Participă la elaborarea şi asigură transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, 

drepturilor la replică, declaraţiilor de presă; 

-Face zilnic revista presei scrise, monitorizează fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă, 

monitorizează emisiunile de radio şi televiziune; 

-Sesizează apariţia unor aspecte din presa scrisă şi audio/video, ce fac trimitere directă la 

activitatea Primăriei oraşului Bals; 

-Asigură invitarea reprezentanţilor mass-media, organizează şi participă la desfăşurarea 

evenimentelor de presă, a interviurilor, conferinţelor de presă, a briefingurilor; 

-Urmareste si informeaza primarul asupra modului în care se reflectă în mass-media imaginea 

institutiei, asupra felului de ducere la îndeplinire a hotarârilor adoptate de consiliul local si a 
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dispozitiilor emise de primar; 

-Indeplineşte sarcinile specifice ce-i revin din aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

-Se preocupa permanent  de insusirea legislatiei specifice institutiei, de perfectionarea pregatirii 

profesionale,pentru mentinerea competentei pe post; 

-Pastreaza confidentialitatea asupra problemelor de serviciu, da dovada de discretie si etica 

profesionala , desfasoara o activitate loiala fata de primarie, in toate sarcinile incredintate; 

-Face parte din comisia PSI organizata la nivelul Primariei; 

-Raspunde disciplinar, material sau penal dupa caz de neexecutarea  sau executarea 

necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin; 

-Respecta si inedplineste intocmai Statutul functionarului public; 

-Raspunde pentru si semneaza lucrarile pe care le indeplineste. 

-Indeplineste orice alte sarcini primate de la conducerea institutiei. 

 

          Art.31. COMPARTIMEN RESURSE are urmatoarele atributii: 

     - întocmeşte statul de functii şi de personal şi organigrama pentru aparatul de specialitate al 

primarului şi le supune spre aprobare Consiliului Local anual sau ori de câte ori se impun 

modificări în structura de personal;  

     -întocmeşte referate şi dispozitii pentru: stabilire salarii de bază, acordare sporuri, premii şi 

indemnizatii, promovare în clasă, avansare în grade profesionale a personalului cu functii de 

conducere şi de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

     -  întocmeşte documentatia în vederea obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor 

Publici pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Bals; 

     -  întocmeşte rapoarte şi dispozitii pentru numirea în functiile publice de conducere şi de 

executie, pentru promovarea în grad profesional şi clasă a functionarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Bals;  

     - realizează documentatia necesară, rapoarte şi dispozitii pentru modificarea raporturilor de 

serviciu pentru functionarii publici de conducere sau de executie din cadrul Primăriei orasului 

Bals; 

     -  întocmeşte rapoarte şi dispozitii pentru functionarii publici ale căror raporturi de serviciu 

se suspendă sau încetează, precum şi pentru functionarii publici care îşi reiau  activitatea; 

     -  întocmeşte note de fundamentare privind cheltuielile de personal la nivelul Primăriei 

orasului Bals şi le înaintează Directiei Economice pentru întocmirea bugetului anual;  

     - urmăreşte întocmirea fişelor de evaluare anuale pentru functionarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de specialitate al primarului Orasului Bals; 

     -  se ocupă de organizarea concursurilor pentru functiile publice de executie şi de conducere 

vacante, bibliografii pentru concurs şi transmitere către Agentia Natională a Functionarilor 

Publici, obtinere avize, publicare în Monitorul Oficial partea a III-a şi urmăreşte derularea 

concursului;  

     - tine evidenta dosarelor de personal şi dosarelor profesionale, completarea acestora cu toate 

documentele impuse de prevederile legale în vigoare;  

     - întocmeşte programul de efectuare a concediilor de odihnă la functionarii publici şi 

personalul contractual şi urmăreşte derularea acestei activităti pe tot parcursul anului; 
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     -  centralizează foile de prezentă colectivă pentru personalul aparatului propriu, le introduce 

în programul de salarizare şi le predă serviciului Financiar-contabilitate; 

     -zilnic ridica condica de prezenta a personalului din aparatul primarului orasului la 15 minute 

dupa inceperea programului, verifica prezenta, face notarile necesare dupa care o depune la 

secretariatul primarului de unde cu 5 minute inainte de sfarsitul programului va fi dusa la intrare 

pentru ca personalul sa poata semna pentru iesirea din serviciu; 

     -  tine evidenta concediilor fără salariu, învoirilor, concediilor medicale şi verifică operarea 

acestora în pontaj;  

     - calculul sporului de vechime şi stabilirea salariului de bază;  

     - întocmirea dosarelor de pensionare în conditiile legii;  

     - organizarea concursurilor de încadrare şi promovare pentru personalul contractual;  

     - realizează monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul 

propriu în structura stabilită de Ordinul nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor 

referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de O.U.G. nr. 48/2005 pentru reglementarea 

unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată 

prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare  utilizarea bazelor de date distribuite; 

     -  tehnoredactarea formularelor de concurs atât pentru functionari publici cât şi pentru 

personal contractual; 

     -  întocmirea documentatiei privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare 

în grad profesional şi în clasă profesională;  

     -gestionează fişele de post la nivelul institutiei;   

     - răspunde de implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere şi de interese 

depuse de funcionarii publici şi personalul de conducere şi control care îşi desfăşoară activitatea 

în cadrul autoritătii administratiei publice locale şi a institutiilor publice de interes local  

elaborează planul anual de perfectionare a functionarilor publici din cadrul autoritătii publice 

locale şi monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională   verifică şi propune 

spre aprobare structura organizatorică, reorganizarea sau restructurarea spitalelor publice al 

căror management a fost preluat de autoritătile administratiei publice locale  răspunde de 

implementarea prevederilor legale privind respectarea normelor de conduită, integritate, 

incompatibilităti şi conflicte de interese, în acest sens indeplineste sarcinile de consilier de etică; 

-  completează şi transmite formatul standard de raportare privind respectarea normelor de 

conduită  completează şi transmite formatul standard de raportare privind activitatea comisiei de 

disciplină, după ce acesta a fost comunicat de preşedintele acestei comisii. 

 

          Art.32. COMPARTIMENT PROTECTIA CIVILA are urmatoarele atributii: 

     - conduce activităti de interventie în caz de urgente publice ale serviciului, informează 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al jud. Olt despre producerea acestora şi asigură 

transmiterea în termen de 10 zile la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al jud. Olt a 

documentelor aferente interventiei.  

     -  participă sau solutionează sesizările cetătenilor cu privire la nerespectarea prevederilor 

legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protectiei civile de pe teritoriul sectorului de 

competentă.  

     - desfăşoară activităti de informare a cetătenilor asupra regulilor şi măsurilor de prevenire şi 

comportare în cazul situatiilor de urgentă.  
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     - supraveghează respectarea măsurilor de prevenire pe timpul desfăşurării activitătilor cu 

public numeros ce se desfăşoară în obiectivele pe care le conduc sau stabilite de primarul 

orasului  (de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători traditionale, etc.)  

     - verifică aplicarea de către cetăteni a măsurilor de protejare a locuintelor, adăposturilor 

pentru animale, surselor de apă, alimentelor, furajelor în cazul producerii unor situatii de 

urgentă care implică contaminarea nucleară, chimică sau biologică a factorilor de mediu cu cel 

mai important element al acestuia omul.  

     - participă împreună cu organele politiei, la cercetarea unor accidente în care sunt implicate 

mărfuri periculoase. 

     -  asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de 

evenimente periculoase;  

     - urmăresc şi stabilesc îndeplinirea actiunilor de prevenire şi de pregătire a interventiei; 

     -  conduce, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protectie civilă la organele 

administratiei publice locale, institutii publice şi agentii economici din orasul Bals; 

     -  întocmesc şi analizează documentele operative şi de conducere de protectie civilă; 

     -  organizează formatiunile de protectie civilă ale municipiului;  

     -organizează şi conduce exercitii şi antrenamente de protectie civilă; 

     -  organizează, execută, coordonează şi verifică pregătirea Celulelor pentru situatii de urgentă 

şi formatiunilor de protectie civilă ale orasului, institutiilor publice şi agentilor economici;   

     -participă la exercitii şi antrenamente organizate de eşalonul superior; 

     -  întocmeşte proiectul de buget pe linie de protectie civilă şi urmăreşte executia bugetului;  

     - prezintă propuneri autoritătilor administratiei publice locale privind completarea 

necesarului de adăpostire, a mijloacelor de înştiintare-alarmare, protectie N.B.C. ( nucleară, 

biologică şi chimică) şi a gradului de înzestrare şi dotare a Punctului de Comandă, celulelor 

pentru situatii de urgentă şi formatiunilor de protectie civilă;  

     - tine evidenta formatiunilor, tehnici şi materialelor ce pot fi folosite la actiunile de 

interventie;  

     - urmăreşte mentinerea în stare de operativitate a punctului de comandă, a tehnicii şi 

materialelor din dotare;  

     -avizează planurile de protectie civilă la institutii publice şi agenti economici;  

     - avizează structura organizatorică a protectiei civile de la institutii publice şi agenti 

economici;  

     - asigură înştiintarea şi alarmarea în mod oportun a formatiunilor, salariatilor şi populatiei 

despre pericolul atacurilor aeriene şi producerea unor dezastre;  

     - asigură capacitatea de interventie a formatiunilor de protectie civilă şi a subunitătilor de 

serviciu; 

     -  studiază particularitătile orasului şi propune măsuri concrete de protectie a  personalului şi 

bunurilor materiale în caz de război şi dezastre;  

     - asigură şi mentine în stare de functionare punctele de comandă, posturile de observare, 

mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adăpostire şi mijloacele de protectie N.B.C. ( 

nucleară, biologică şi chimică), conform planurilor de protectie civilă şi la dezastre; 

     -  actualizează planurile constructiilor existente, pozitiile şi căile de acces, sursele de energie: 

electrică, gaze, apă, canal, intrările şi ieşirile la constructiile industriale şi imobile de locuit cu 

cel putin 4 etaje, pentru a fi folosite în caz de dezastre;  
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     - studiază modul de întrebuintare şi de adaptare a unor maşini şi utilaje pentru actiuni de 

protectie civilă în cazul contaminării N.B.C. ( nucleară, biologică şi chimică);  

     - pregăteşte subunitătile de serviciu şi le verifică prin exercitii de alarmare în vederea 

mentinerii stării de operativitate şi de interventie în caz de dezastre;  

     - elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activitătile de protectie civilă anuale şi 

lunare;  

     - conduce prin membrii comisiilor, pregătirea comisiilor, comandantilor, formatiunilor, 

salariatilor şi populatiei, tine lunar evidenta pregătirii acestora şi raportează datele despre 

acestea şi alte activităti Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă.   

     -asigură colaborarea cu subunităti ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării 

Nationale, politie, pompieri, salvare, corpul gardienilor publici, jandarmi, şi Crucea Roşie 

pentru realizarea măsurilor de protectie cuprinse în documentele operative şi pentru 

desfăşurarea pregătirii de protectie civilă în special, pe timpul aplicatiilor, exercitiilor şi 

alarmării;   

     -răspunde de evidenta şi respectarea normelor privind întrebuintarea adăposturilor de 

protectie civilă; 

     -  pregăteşte şi prezintă primarului informării cu privire la realizarea măsurilor de protectie 

civilă şi a pregătirii altor probleme specifice;  

     - participă, obligatoriu, la toate convocările, bilanturile, analizele şi alte activităti conduse de 

eşaloanele superioare;  

     - execută atributiile prevăzute în regulamentele şi instructiunile pe linie de protectie civilă.  

 

          Art.33. BIBLIOTECA ,,PETRE PANDREA” 

Ca instituţie ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, este finantata 

de la bugetul local si ofera acces si servicii gratuite la colectiile sale. Biblioteca Orăşenească 

„Petre Pandrea” îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare, resurselor alocate si 

cerinţelor comunităţii, functia de biblioteca publica si depozit local si are conform ROF propriu, 

următoarele atribuţii: 

          a)- Relaţii cu publicul adult si copii 

     1. Asigură prelucrarea şi pregătirea publicaţiilor pentru punerea în circuit ( împumut acasă 

sau împrumut la sala de lectură) ; 

     2.Asigură o bună îndrumare a lecturii satabilind o legătură temeinică de corectitudine între 

bibliotecă şi cititor; 

     3.Urmăreşte recuperarea cărţilor din teritoriu pentru cititorii care au depăşit termenul legal 

de împrumut; 

     4. Asigură recuperarea publicaţiilor cu termen depăşit de împrumut prin întocmirea şi 

trimiterea prin poştă a plicurilor cu inştiinţarea de restituire sau în cazul în care nu se răspunde 

se apelează la organul financiar local pentru achitarea contravalorii bunului, inclusiv a taxelor 

aferente; 

     5. Întocmeşte bibliografii la cerere; 

     6.Asigură împrmut interbibliotecar; 

          b)- Înscrierea cititorilor 

     1.Intocmirea fişei – contract de împrumut pentru fiecare cititor în parte prin completarea 

corectă a datelor peronale şi semnarea de către ambele părţi ale acesteia; 
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     2. Întocmirea registrului de înscriere a cititorilor; 

          c)- Evidenţa activităţii bibliotecii 

     1. Asigură evidenţa zilnică pentru înscrierea în caietul de evidenţă zilnică a publicaţiilor 

consultate, a cititorilor înscrişi şi a frecvenţei, evidenţierea după categorii de varstă , profesii, 

sex, evidenţierea cărţilor şi a publicaţiilor seriale după conţinut; 

     2. Asigură bună desfăşurare a compartimentului adulţi prin organizarea din punct de vedere 

tehnic a colecţiilor aferente secţiei adulţi; 

     3. Asigură aşezarea corectă la raft a cărţilor conform normelor de funcţionare a bibliotecilor 

publice 

     4.Asigură organizarea cataloagelor ( alfabetic şi sistematic ) . 

          d)- Organizarea activităţii bibliotecii 

     1.Asigură marcarea evenimentelor deosebite prin expoziţii, panouri, vitrine cu publicaţii, 

rafturi temetice, recenzii, prezentări de cărţi, concursuri,colocvii. 

     2. Organizarea activitatilor bibliotecii se realizeaza in baza programului intocmit anual si 

cuprinde parteneriate cu celelalte sectii dar si institutii partenere .Personalul specializat al 

institutiei  faciliteaza accesul la lectura si  educarea comunitatii, indruma utilizatorii 

,organizeaza evenimente dedicate lansarii de carte, intalnirii cu personalitati locale sau 

nationale. 

3. Biblioteca orasului Bals a initiat un alt serviciu de biblioteca dedicat  utilizatorilor care vor sa 

realizeze obiecte prin tehnica Quilling si   astfel ca, saptamanal, sunt  activitati cu persoanele 

interesate (elevi si adulti). 

      e) Relatia bibliotecii cu utilizatorii    

Relatiile cu  utilizatorii ale personalului din toate sectiile bibliotecii tin seama  normele de 

conduita , normele biblioteconomice si regulamentul intern. 

In sectiile de imprumut carti pentru adulti si copii, in sectia muzicala si in sala de lectura : 

-se asigura consultarea si/sau imprumutul documentelor de catre utilizatori, 

-se intocmesc fise de lectura si de imprumut , 

-se indruma cititorii /utilizatorii in actul lecturii,informarii  dar si in orientarea in sectiile cu 

acces liber la raft, 

-se recupereaza documentele cu termenul de restituire depasit(se instiinteaza telefonic,prin posta 

electronica sau prin intermediul plicurilor trimise prin Posta Romana  dar si printr-o terta 

persoana,sau se merge personal la domiciliul restantierilor cand  este cazul) ; 

 -documentele care nu se pot recupera fizic se recupereaza  potrivit  procedurii stabilite prin 

regulamentul intern al institutiei; 

-se asigura o relatie de parteneriat cu utilizatorii bazata pe respect, respectarea normelor si 

regulamentului  bibliotecii ,comportament decent si pe respectarea  normelor  morale de 

conduita ; 

-relatiile cu celelalte persoane de specialitate din biblioteca trebuie sa fie de colaborare si bazate 

pe regulile morale si profesionale . 

-personalul bibliotecii are grija de  documentele uzate (reconditionarea cartilor,atentionarea 

cititorilor atunci cand sunt imprumutate aceste titluri uzate ) pana la eliminarea lor . 

        e)- Completarea colecţiilor bibliotecii 

     1.Asigură achiziţia de carte, presă publicaţii seriale, documente audio- vizuale,documente 

cartografice, documente de muzica tiparitedocumente electronice, documente 
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fotografice,documente arhivistice, grafie, prin cumpărare de la edituri sau centre de distribuire a 

cărţii, prin donaţii, sponsorizari de la persoanele particulare sau instituţii; 

     2. Asigură primirea publicaţiilor în bibliotecă, verifică integritatea coletelor, confirmă 

specificaţiile cu conţinutul coletelor, cantitativ şi valoric ; 

     3. Înregistrează în registrele de inventar fiecare carte în parte acestea primind numărul de 

inventar şi ştampila; 

     4.Asigură evidenţa globală si individuala a colectiilor din cele 4 sectii ale bibliotecii: sala de 

Lectura, Sala de Imprumut carti pentru adulti, Sala de imprumut carti pentru copii si Sectia 

Muzicala,  înregistrand  publicaţiile totale de catre acelasi bibliotecar care se ocupa de 

completarea colectiilor;  

     5. Asigură evidenţa individuală prin completarea Registrului inventar; 

     6 Asigură prelucrarea cărţii prin clasificare, catalogare, cotare, întocmirea fişei cărţii. 

          f)-Gestiunea bibliotecii 

     1. Asigură predarea şi preluarea gestionară a fondului de publicaţii; 

     2. Organizează inventarierea patrimoniului anual in baza dispozitiei primarului precum si a 

fondului de carte in baza legii 334/2002, odata la 8 ani. Bibliotecarul gestionar are dreptul 

(potrivit articolului 40. Alin. 2 din legea 334/2002) sa elimine anual, cu ocazia inventarului 

patrimoniului documente, si de asemenea sa beneficieze de un coeficient anual de de 0,3% 

scadere din totalul fondului inventariat, reprezentand pierdere naturala datorata unor cauza care 

nu puteau fi inlaturate ori in alte cazuri in care pagubele au fost provocate din riscul minimal 

normal al serviciului(potrivit. Art. 51, alin.1 din legea 334/2002).; 

     3. Întocmeşte listele de casare şi procesele verbale pentru obieobiectele de inventar; 

     4. Întocmeşte listele de casare şi borderourile pentru cărţile uzate moral şi fizic sau a 

documentelor pierdute (de catre cititorii de la care nu s-a putut recupera prejudiciul) in baza 

art.51 din legea 334/2002; 

     5. Asigura repararea cărţilor (lipirea cotoarelor de carte, a paginilor şi a coperţilor); 

     6.Intervine in Registrul de Miscare a Fondurilor pentru a opera eliminarea documentelor in 

Respectarea R.O.I .  R.O.F.  de catre personalul bibliotecii(  regulile biblioteconomice,orar de 

functionare,comportament decent in institutie,participarea la activitatile programate 

,indeplinirea obligatiilor din regulamentele institutiei). 

     7. Personalul bibliotecii trebuie sa respecte R.O.I .  R.O.F.  ale primariei cat si R.O.I. si R.O. 

F. ale bibliotecii (  regulile biblioteconomice,orar de functionare,comportament decent in 

institutie,participarea la activitatile programate ,indeplinirea obligatiilor din regulamentele 

institutiei). 

 

          Art.34. CASA DE CULTURA ORASENEASCA 

        (1)Casa de cultură este instituţie publică, care funcţioneaza în oraş ca si compartiment 

distinct, sub autoritatea primarului si are urmatoarele atributii minime: 

     - organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturalartistice şi de educaţie permanentă; 

     -conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale 

patrimoniului naţional şi universal; 

     -organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, 

inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale; 
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     -organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare, elaborarea 

de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; 

     -difuzarea de filme artistice şi documentare; 

     -organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi plastică; 

     -organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă. 

          (2) Pentru exercitarea acestor atribuţii, casa de cultură iniţiază şi organizează proiecte sau 

programe culturale. 

          (3) Casa de cultură funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, 

avizat de direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, şi aprobat de 

autoritatea tutelară. 

 

          Art.35. SECTORUL PUBLIC DE ADMINISTRARE AL PIETELOE, 

TARGURILOR SI CIMITIRELOR din cadrul aparatului primarului orasului Bals, în 

conformitate cu H.G.R. nr.348/18-03-2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţă în unele zone publice , are următorul obiect de activitate:  

     -Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate  

     -Închirierea bunurilor mobile şi imobile primite în administrare prin hotărâri ale Consiliului 

Local Bals, conform prevederilor legale în vigoare.  

     -Prestări servicii către populaţie şi agenţi economici de tipul închiriere cântare. 

     -Activităţi specifice Administratiei Cimitirelor.  

 Pentru realizarea obiectului de activitate Sectorul public de administrare a pietelor, targurilor si 

cimitirelor, are următoarele atribuţii:  

     -Administrarea, gestionarea, dezvoltarea, conservarea, protecţia şi asigurarea funcţionalităţii 

pieţelor, targurilor si cimitirelor ce aparţin domeniului public.  

     -Organizează, cu respectarea condiţiilor legale, comercializarea en-gross, en-detail către 

populaţie a produselor alimentare (legume, fructe, cereale, produse lactate, ouă, carne şi 

preparate din carne, peşte şi preparate din peşte, conserve), vinuri, băuturi alcoolice şi 

nealcoolice îmbuteliate.  

     -Organizează comercializarea produselor industriale, produse meşteşugăreşti, a obiectelor de 

ocazie, produselor de uz gospodăresc şi a altor mărfuri din producţia internă şi din import.  

     -Asigurarea unor spaţii de vânzare pentru agenţi economici, producători particulari şi 

persoane fizice autorizate, prestarea de servicii, alimentaţie publică şi diverse alte servicii către 

populaţie şi agenţi economici.  

     -Organizează activităţi specifice administrarii cimitirelor.  

     -Derularea unor acţiuni de cooperare sau parteneriate publice private cu potenţiali investitori, 

persoane fizice sau juridice numai cu aprobarea conducerii autoritatii locale.  

     -Asigură condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii 

economici numai cu sprijinul organelor de control specializate, abilitate prin lege.  

     -Asigură realizarea reparaţiilor curente, întreţinerea activelor din patrimoniul public 

încredinţat spre administrare.  

     -Asigură dezvoltarea pieţelor, târgurilor si cimitirelor, prin investiţii noi, extinderea activelor 

existente şi dotarea corespunzătoare a acestora.  

     - Asigură încasarea taxelor zilnice şi a taxelor anticipate pentru spaţii şi terenuri închiriate, 

conform prevederilor legale şi la termenele stipulate în contracte şi convenţii.  



55 
 

     -Asigură împreună cu organele abilitate prin lege, ordinea şi disciplina publică în pieţe, 

târguri si cimitire.  

     -Asigură sectorizarea pieţei funcţie de natura produselor şi serviciilor de piaţă care se 

comercializează cu dotarea şi utilităţile necesare.  

     -Asigură respectarea structurilor de vânzare funcţie de specificul fiecărei pieţe conform 

reglementărilor HGR 348/2004  

     -Asigurarea comercializarii cărnii şi a produselor din carne, a peştelui şi produselor de peşte, 

ouălor în structuri de vânzare special amenajate dotate astfel încât să fie asigurate normele de 

igienă în vigoare şi condiţiile de depozitare stabilite de producător.  

     -Asigurarea comercializarii laptelui şi produselor lactate în structuri de vânzare special 

amenajate, dotate astfel încât să se asigure normele de igienă în vigoare şi condiţiile de 

depozitare.  

     -Organizează în Târgul  saptamanal, in Balciul anual, de sarbatoarea anuala Pomul Vietii , 

comercializarea de:  legume şi fructe în regim en-gross,  diverse produse din şi pentru 

agricultură en gross şi en detaille, animale şi păsări vii, păsări mici şi animale de companie, 

produse meşteşugăreşti specifice (olarie, mic mobilier, artizanat etc.) , materiale de constructii, 

alte obiecte noi si second-hand cu respectarea condiţiilor legale în vigoare  

     -Asigura dotarea platoului târgului saptamanal si a sectoarelor pentru vânzarea păsărilor şi a 

animalelor cu cuşti, ţarcuri, după caz, adăposturi, ţăruşi pentru legarea animalelor, etc.  

     -Asigură închirierea mijloacelor de măsurare verificate metrologic (cântare + set greutăţi) 

agenţilor economici, persoanelor fizice şi producătorilor particulari autorizaţi să desfăşoare 

activitate economică în pieţe.  

     -Pune la dispoziţia cumpărătorilor, în locuri uşor accesibile, cântare de control în scopul 

verificării exactităţii cântăririlor.  

 

 

          CAPITOLUL V – Atributiile compartimentelor aparatului de 

specialitate al primarului orasului Bals, aflate sub coordonarea directa 

a viceprimarului. 
 

          Art.36.-DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA, are structura formata din: 

               (I) SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI ACHIZITII PUBLICES, format 

din compartimentele: 

               (I.1) Compartimentul dezvoltare locala si achizitii publice, cu urmatoarele atributii: 

          In domeniul dezvoltarii locale: 

     - intocmeşte şi actualizează baza de date privind organismele care acorda finanţări de 

proiecte şi oportunităţile de realizare de programe (cereri de finanţare) cu finanţare 

nerambursabilă; 

     - identifică domenii, programe regionale, naţionale şi internaţionale de interes pentru 

administraţia publică locală. 

     - informează conducerea primăriei despre sursele de finanţare ce pot prezenta interes pentru 

comunitatea locală. 
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     - intocmeşte impreuna cu consultantii de specialitate cereri de finanţare pentru obţinerea de 

fonduri nerambursabile. 

     - implementează proiectele aprobate cu finanţare nerambursabilă. 

     - intocmeşte rapoarte cu privire la programele iniţiate/derulate la nivelul comunităţii locale. 

     -  participă la diferite programe de pregătire profesională în domeniul integrării europene, 

dezvoltării regionale şi programelor şi proiectelor comunitare. Participă la diferite prezentări, 

seminarii, work-shopuri organizate de către diverse instituţii la nivel local, judeţean, regional şi 

naţional; 

     - acordă consultanţă compartimentelor Primăriei şi instituţiilor/serviciilor publice 

subordinate Consiliului Local în activitatea de implementare a proiectelor (cereri de finanţare), 

cu finanţare nerambursabilă. 

     - centralizează informaţii cu privire la diversele nevoi ce afectează comunitatea şi resursele 

ce stau la dispoziţia comunităţii. 

     - diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finanţare externă 

realizate de administraţia publică locală a oraşului Bals. 

     - monitorizează beneficiile materiale şi de imagine aduse autorităţii locale şi prezintă aceste 

rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet) referitoare la proiectele implementate  

     - tine legătura permanent cu organizaţiile neguvernamentale. 

     - face propuneri şi împreună cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii noi 

modalităţi de colaborare respectiv: contracte, convenţii de colaborare, parteneriate cu ONG- rile 

şi alte organizaţii civice; 

     - contactează orice alte organisme abilitate de lege, respectiv organisme guvernamentale, 

neguvernamentale sau societăţi comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale 

cetăţenilor de pe raza oraşului Bals. 

     - participă cu materiale de sinteză, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul 

oraşului Bals, la nivel naţional pentru a face cunoscută activitatea primăriei în domeniu. 

     - incheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primăria oraşului. 

          In domeniul achizitiilor publice: 

     - întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

     - elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este 

cazul, strategia anuală de achiziţii; 

     - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 

şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 

concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 

specialitate; 

     - îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

     -  aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

     - realizează achiziţiile directe; 

     - constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

      Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 

compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi 

complexitatea obiectului achiziţiei. 
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     Sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice se 

realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează: 

     - transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

     - transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute de 

Lege; 

     - în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatelede necesitate, 

transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în 

urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică; 

     -  informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia 

bugetară a acestora; 

     - informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor 

propuse; 

     - transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor 

contractuale. 

               (I.2) Compartiment contracte, chirii si concesiuni, are urmatoarele atributii: 

     - întocmirea şi urmărirea derulării contractelor de concesiune ce au ca obiect terenuri 

apartinând domeniului public sau privat al orasului pe care sunt amplasate constructii provizorii 

cu destinatia de spatii comerciale;  

     - întocmirea şi urmărirea contractelor de asociere pentru:  

          − amplasarea panourilor publicitare 

          − difuzarea presei  

          − amplasarea statiilor de distributie produse petroliere  

                        − amplasarea spălătoriilor auto  întocmirea şi urmărirea contractelor de închiriere 

pentrterenuri ocupate cu constructii provizorii (chioşcuri) amplasate pe domeniul public sau 

privat al orasului;   

     -întocmirea şi urmărirea contractelor de închiriere pentru terenuri cultivate cu legume-

zarzavaturi  întocmirea şi urmărirea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de 

garaje sau copertine;  

     - întocmirea şi urmărirea contractelor de închiriere pentru stâlpii de iluminat public aflati în 

domeniul public al orasului Bals în vederea amplasării pe aceştia a diverselor mijloace de 

publicitate şi reclama;  

     - întocmirea acordurilor pentru terenurile ocupate de aleile de acces către spatiile cu altă 

destinatie decât spatiile de locuit situate la partere de blocuri;- 

     -  întocmirea documentatiei şi transmiterea acesteia la Oficiul juridic în vederea actionării în 

instantă a societătilor comerciale sau persoanelor fizice care au debite fată de Consiliul Local;  

     - întocmirea rapoartelor ce se prezintă în şedintele Consiliului Local pentru aprobarea 

modificărilor intervenite pe parcursul derulării contractelor de concesiune, asociere sau 

închiriere privind prelungirea duratei acestora, cedarea/preluarea de către alti titulari, majorarea 

sau diminuarea suprafetelor de teren aprobate initial, renegocierea; 

     -  întocmirea actelor aditionale la contractele aflate în derulare pentru consemnarea tuturor 

modificărilor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local;   
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     -emiterea notelor de plată pentru încasarea prin casieria unitătii a sumelor datorate de titularii 

contractelor aflate în derulare; 

     -  emiterea înainte de termenul de plată prevăzut în fiecare contract a facturilor pentru 

achitarea sumelor datorate;   

     -renegocierea redeventei pentru contractele de concesiune ajunse la termen şi propuse spre 

aprobare în vederea prelungirii acestora în conditiile legii;   

     -transmiterea la începutul fiecărui an către toti titularii contractelor aflate în derulare a 

redeventei/sumei minime anuale/chiriei datorate pentru anul în curs, precum şi a majorărilor 

datorate pentru sume neachitate aferente perioadelor anterioare.  atentionarea periodică a 

titularilor contractelor care au depăşit termenele de  plată a sumelor datorate autoritătii locale;   

     -transmiterea la Biroul Impozite şi Taxe a contractelor şi a actelor aditionale corespunzătoare 

ce constituie titluri executorii în vederea recuperării debitelor de la titularii acestora; 

     - actualizarea permanentă a bazei de date în vederea evidentierii veniturilor în programul 

comun cu Biroul Impozite şi Taxe;   

     -primirea şi înregistrarea documentatiei prin care se solicită eliberarea acordurilor de folosire 

a domeniului public, a acordurilor de functionare şi a autorizatiilor de functionare în alimentatia 

publică;   

     -întocmirea acordurilor pentru folosirea temporară a domeniului public în vederea 

comercializării de produse, prestări servicii şi alte activităti, conform legislatiei în vigoare;  

     -întocmirea acordurilor de functionare pentru diverse unităti care desfăşoară acte de comert 

în orasul Bals;   

      -vizarea acordurilor de functionare pentru diverse unităti care desfăşoară acte de comert în 

orasul Bals;  

     - întocmirea autorizatiilor de functionare în alimentatia publică;   

     -vizarea autorizatiilor de functionare în alimentatia publică;   

     -calcularea taxelor datorate pentru titularii acordurilor şi autorizatiilor aprobate/vizate şi 

întocmirea notelor de plată corespunzătoare pentru fiecare dintre acestea;  

     -aplicarea prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, Ordonantei Guvernului nr. 

92/2003 republicată, OG 99/2000 republicată, şi  Hotărârii ale Consiliului Local al orasului Bals 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale;   

     -întocmirea răspunsurilor la corespondenta repartizată aferenta compartimentului;   

     -participarea la actiunile dispuse de şefii ierarhici superiori.  

               (I.3) Compartiment transport local,are urmatoarele atributii 

- reglementarea serviciului  de transport  in regim de taxi desfasurat pe raza administrativ-

teritoriala a orasului Bals; 

- eliberarea/prelungirea/modificarea/suspendarea/retragerea autorizatiilor de transport persoane 

in regim de taxi; 

- intocmirea documentelor necesare pentru procedura de atribuire a autorizatiilor taxi; 

- eliberarea/vizarea/prelungirea autorizatiilor taxi; 

- eliberarea ecusoanelor de taxi pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de 

taxi; 

- intocmeste contractele de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de 

taxi; 
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- asigura si raspunde de pastrarea in conditii depline de securitate si siguranta a documentelor si 

datelor primite, in derularea activitatii Compartimentului transport public local;. 

- intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrari de sinteza , note interne, participa la 

dezbaterile publice pe domeniile de atributie, redacteaza rapoarte de specialitate , proiecte de 

HCL , note justificative, note de fundamentare, in domeniul de competenta; 

- participa în  echipe mixte de control impreuna cu , Politia si alte autoritati cu atributii de 

control privind transportul local , potrivit legislatiei in vigoare; 

- asigura verificarea si rezolvarea sesizarilor repartizate în probleme legate de transportul public 

local; 

 - evalueaza fluxul de transport de persoane şi de marfuri si determina pe baza studiilor de 

specialitate  cerinţele de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

- intocmeste şi urmăreste realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii; 

- răspunde pentru obţinerea licenţei de transport persoane pentru microbuzele de transport 

şcolari; 

- elibereaza permise de libera trecere pentru circulatia pe strazile din orasul Bals, conform 

Regulamentului; 

- aplica sanctiuni conform competentelor pentru incalcarea ( nerespectarea) prevederilor Legii 

38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- în scopul îmbunătătirii desfăşurării activitătii compartimentului şi al respectării legislatiei 

specifice are obligatia de a propune promovarea de hotărâri ale Consiliului Local al orasului 

Bals.  - tine evidenta locurilor de parcare cu plata de pe teritoriul orasului Bals, a contractelor de 

inchiriere a acestor locuri de parcare, precum si evidenta incasarii contravalorii chiriei; 

- pune la dispozitia organelor de control documentele solicitate, dă explicatii referitoare la 

modul cum au fost verificate, întocmite sau aprobate, după caz;  

- colaborează cu celelalte servicii, birouri si compartimente din cadrul Primăriei în vederea 

realizării anumitor situatii din cadrul Compartimentului Transport Public;  

- colaborează cu organele abilitate şi care au competente în controlul şi coordonarea activitătii 

de transport; 

                    (II)-BIROUL ADMINISTRATIV are urmatoarele atributii 

     -organizează aprovizionarea cu rechizite şi produse de birotică necesare desfăşurării, în 

condiţii optime, a activităţii  instituţiei ; 

     -intocmeşte documente specifice de transport, foi de parcurs, calcularea consumurilor pentru 

autoturismele institutiei; 

     -urmăreşte şi certifică facturile la energie, apă şi gaz; 

     -coordonează, efectuează gestiunea materialelor, obiectelor de inventar şi mijloace fixe; 

     -administrează şi gestionează aprovizionarea cu rechizite, tipizate, consumabile, scule,  

material de întreţinere şi reparaţii, materiale pentru curăţenie, obiecte de inventar şi mijloace 

fixe; 

     -gestionează bunurile primite din sponsorizări şi donaţii; 

     -administrează patrimoniul instituţiei; 

     -organizează şi supraveghează întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare ale instituţiei; 

     -organizează şi asigură cazarea şi protocolul pentru delegaţii venite în instituţii; 

     -organizează activităţile dispuse de Primar şi Viceprimar; 
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     -face propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la instalaţiile şi celelalte 

mijloace fixe ale Primăriei, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi ia parte la efectuarea 

recepţiilor; 

     -participă la inventarieri periodice şi inventarierea anuală a bunurilor de patrimoniu, asigură 

ducerea la îndeplinire a hotărarilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidenţă a 

bunurilor din inventar, întocmind documente specifice în acest sens; 

     -urmăreşte folosirea raţională a rechizitelor, materialelor consumabile, economisirea acestora 

şi se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile ca: hartie, fier; 

     -participa la efectuarea de inventarieri anuale sau ori de cate ori este cazul, raspunde de buna 

organizare a lucrarilor de inventariere in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si 

urmareste luarea masurilor ce decurg din valorificarea acestora; 

     -intocmeşte notele de comandă pentru produsele şi lucrările care se achiziţionează pe baza 

procedurii de cumpărare directă, conform plafonului legal stabilit şi solicită oferte de la 

furnizori conform prevederilor legale in vigoare pentru procurarea în condiţii de eficienţă; 

     -tine evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale achiziţionate; 

     -asigură aprovizionarea tehnico-materială în baza necesarelor depuse de către serviciile, 

birourile si compartimentele institutiei; 

     -intocmeşte bonuri de consum pentru materialele eliberate din magazie si tine evidenta 

obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe date in folosinta; 

     -centralizează necesarele de materii prime, materiale, rechizite, furnituri de birou, materiale 

de curăţenie şi dezinfecţie, obiecte de inventar, mijloace fixe şi le prezintă spre aprobare în 

vederea cuprinderii în buget; 

     -asigură arhivarea actelor pe care le instrumenteaza; 

     -gestioneaza si monitorizeaza bunurile materiale,mijloacelor fixe si obiecte de inventar aflate 

in administrarea directa, aplica prevederile cu privire la gestionarea si transferul acestora; 

     -urmareste derularea contractelor cu furnizorii de utilitati (electrica, apa, gaze naturale,gunoi 

menajer, etc) ; 

     -prin personal desemnat, receptioneaza, semneaza si raspunde pentru conformitatea bunurilor 

sau serviciilor achizitionate cu documentele care le insotesc; 

     -asigura continua instruire a personalului din subordine; 

     -asigura verificarea si confirmarea facturilor de prestare servicii si achizitie de bumuri 

     -asigura efectuarea curateniei in spatii cu destinatia: birouri, spatii comune, grupuri sanitare, 

in conformitate cu normele sanitare si de protectia muncii; 

     -asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de lucru si de protectie a 

personalului de intretinere; 

     -asigura dotarea si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, in 

concordanta cu prevederile legale privind avizele de functionare necesare pentru fiecare imobil; 

     -face propuneri privind reparatiile imobilelor din patrimoniu in care isi desfasoara activitatea 

aparatul propriu si serviciile proprii fara personalitate juridica, a instalatiilor din dotare, 

urmarind executarea lor; 

     -urmareste buna executie a lucrarile de remediere a instalatiilor (electrice, termice, sanitare), 

operatii de zugraveli ale suprafetelor interioare si exterioare ale locatiilor din dotarea Aparatului 

Propriu. Raspunde de buna executie a lucrarilor de intretinere ;  
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     -intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, obiecte de 

inventar, rechizite de birou, servicii pentru aparatul propriu al Primariei orasului; 

     -informeaza conducerea institutiei cu privire la orice declasare si deteriorare a bunurilor 

administrate; 

     -anunta conducerea institutiei in cel mai scurt timp de pierderea sau sustragerea de bunuri din 

gestiune; 

     -asigura buna functionare din punct de vedere administrativ a evenimentelor care au loc in 

cadrul Primariei oraşului Bals; 

     -face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati 

necesare Primariei oraşului Bals; 

     -tine evidenta si asigura confectionarea, gestionarea si scoaterea din uz a stampilelor din 

dotarea institutiei . 

     Seful biroului administrativ are atributii delegate pentru coordonarea serviciului gestionare 

caini. 

          (III) COMPARTIMENTUL INFORMATICA are urmatoarele atributii minime :  

      -contribuie la analiza, proiectarea şi exploatarea aplicaţiilor, crearea de baze de date, cu 

participarea celorlalte compartimente şi/sau la cererea conducerii Primăriei ;  

      -face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate şi asigură 

instalarea şi punerea în funcţiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâţi;  

      -asigură administrarea şi realizarea reţelei de calculatoare, gestionarea şi întreţinerea 

sistemului de operare al acesteia, precum şi a calculatoarelor individuale; 

      -asigură administrarea şi întreţinerea bazelor de date; 

      -contribuie la perfecţionarea sistemului informatic în conformitate cu necesităţile impuse de 

sistemul informaţional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de 

rutină şi utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii de calcul 

şi al legislaţiei cu care lucrează compartimentele de specialitate; 

      -informează asupra situaţiilor deosebite, propune şi ia măsuri de soluţionare şi răspunde 

pentru realizarea acestora; 

      -răspunde de actualizarea continuă a informaţiilor conţinute în pagina Primăriei în 

colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei; 

      -gestionează sistemul de comunicaţii informatice ale Primăriei prin intermediul serviciilor 

internet;  

      -contribuie la dezvoltarea, implementarea şi administrarea sistemului informatic necesar 

furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu 

instituţiile reglementate prin legislaţia în vigoare şi asigură asistenţă compartimentelor din 

Primărie pentru implementarea acestui sistem; 

      -asistentă pentru utilizatorii calculatoarelor care au probleme cu utilizarea programelor 

elaborate în cadrul Copartimentului Informatică, cât şi a programelor achizitionate din exterior;  

      -răspunde de corecta functionare a programelor sau a modulelor de program instalate, dar nu 

răspunde de corectitudinea datelor introduse de alte persoane în aceste programe;  

      -răspunde de securitatea informatiilor vehiculate prin retea, precum şi de securitatea 

conturilor utilizatorilor.  

      -rezolvarea problemelor software care apar, incompatibilităti, blocări, pierderi de date;  
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      -verificarea continuă a sistemului pentru a detecta existenta viruşilor de calculatoare şi 

eliminarea acestora în cazurile în care totuşi apar;  

      -asistentă pentru utilizatorii calculatoarelor care au probleme cu utilizarea programelor 

elaborate în cadrul Copartimentului Informatică, cât şi a programelor achizitionate din exterior;    

      -asistentă pentru elaborarea de documente complicate: prezentări, grafice, imagini, desene, 

rapoarte, etc.  

 

          CAPITOLUL VI – Atributiile compartimentelor aparatului de 

specialitate al primarului orasului Bals, aflate sub coordonarea directa 

a secretarului institutiei. 
 

          Art.37-DIRECTIA FOND FUNCIAR, GOSPODARIRE URBANA. Are in subordine: 

                (I) Serviciul agricol, cadastru este condus de catre un sef de serviciu, si  are 

urmatoarea structura: 

               (I.1) Compartimentul agricol, care are urmatoarele atributii minime: 

     -inregistrarea, completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole pe suport de hârtie şi 

electronic; 

     -furnizarea periodică ( lunar, trimestrial, anual) a datelor statistice solicitate din registrele 

agricole de Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia 

Generală pentru Agricultură; 

     -verificarea pe teren a corectitudinii datelor declarate de către contribuabili în Registrul 

Agricol; 

     -întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pe baza datelor din Registrul Agricol, solicitate de 

către cetăţeni necesare în diferite domenii (fiscal, agrar, al protecţiei sociale, edilitar-urbanistic, 

Casa de Sănătate, A.P.I.A, şcolar, şi alte asemenea) ; 

     -furnizarea de date din Registrul Agricol la solicitarea instanţelor de judecată; 

     -întocmirea și eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a 

produselor agricole pe piaţă; 

     -verificarea şi vizarea pentru conformitate a declaraţiilor contribuabililor depuse la Biroul de 

impozite sit axe  în vederea calculării impozitului pe teren. 

     -asigurarea consultanţei privind modul de aplicare a legilor fondului funciar; 

     -evidenţierea şi eliberarea titlurilor de proprietate în baza legilor fondului funciar; 

     -promovarea în instanţă a acţiunilor de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite; 

     -efectueaza la solicitarea cetatenilor masuratori in teren ; 

     -efectuarea în mod periodic de controale la gospodariile populatiei pentru confruntarea 

datelor declarate la registrul agricol; 

     -constata in teren pagubele produse de factori diversi asupra culturilor agricole; 

     -răspund de aplicarea normelor PSI in domeniul agricol; 

     -intocmirea documentațiilor în vederea vânzării terenurilor situate în extravilan, conform 

legislației în vigoare; 

     -verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special; 

     -asigurarea întreţinerii, fertilizării şi bunei utilizări a suprafeţelor de păşune; 
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     -intocmeste borderoul cu situatia detinatorilor de animale si o comunica biroului de impozite 

si taxe in vederea urmaririi si încasarii taxelor de pasunat; 

     -sprijinirea acţiunilor sanitar veterinare pe teritoriul orasului Bals; 

     -verificarea, prelucrarea documentelor depuse pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor 

agricole situate în extravilan cu procedurile ce decurg din aplicarea Legii nr.17/2014; 

     -pregătirea întregii documentații privind arhivarea dosarelor; 

     -asigurarea asistenţei de specialitate compartimentelor din instituţie, la solicitarea acestora, 

privind datele din compartimentul agricol; 

     -asigurarea unor răspunsuri într-un timp scurt la solicitările cetăţenilor; 

     - asigurarea elaborării raportului de specialitate aferent proiectelor de hotărâri iniţiate de 

primar, în domeniu propriu de activitate; 

     -activităţi în domeniul resurselor umane - programarea concediilor de odihnă, de actualizare, 

completare, modificare a fişelor posturilor, modificare a structurii funcţiilor publice din cadrul 

comportamentului, propuneri privind managementului salariaţiilor, etc.. 

               (I.2) Compartimentul Cadastru are următoarele atributii :   

     -indeplineste sarcinile ce revin autorității publice locale conform  prevederilor Ordinului 

Agentiei  Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 819 / 2016 privind aprobarea 

Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a 

stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile 

administrativ-teritoriale 

     -întocmirea documentatiilor si planurilor de amplasament in vederea intocmirii Titlurilor de 

proprietate  

  Insoteste specialistii topografi la efectuarea masuratorilor  

     -punerea în executare a legilor şi a altor acte normative;   

     -consiliere, activităti de relatii cu publicul;   

     -verifică documentatile întocmite conform Ordinului nr. 634/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare;  

      -reprezentarea intereselor autoritătii locale în raporturile cu persoanele fizice şi cu 

persoanele juridice, în limita competentelor stabilite şi în problemele specifice 

compartimentului; 

      -întocmeşte rapoartele de specialitate care vizează activitatea compartimentului ce însotesc 

proiectele de hotărâre a initiatorilor supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Bals;   

      -verifică planurile parcelare înaintate de către persoanele fizice autorizate, identifică 

suprafetele plus sau minus şi întocmeşte un referat cu privire la aceste verificări;   

      -răspunde pentru solutionarea cererilor şi sesizărilor repartizate în legatură cu domeniul de 

activitate, în termenul prevăzut de lege sau prin notele de serviciu;   

     -semnează procesele-verbale de vecinătate pentru suprafetele puse în posesie conform legilor 

fondului funciar;    

     -verifică situatia reală din teren în ceea ce priveşte suprafetele din TP 

     - participa la intocmirea  documentatiei cadastrale a imobilelor proprietatea orasului BALS şi 

o înaintează spre avizare Servicului Cadastru din cadrul Oficiului de cadastru şi publicitate 

imobiliară Olt pentru intabularea acestora în cartea funciară a orasului Bals;   
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      -realizarea de activităti prin care functionarii compartimentului participă la îndeplinirea 

strategiei institutiei în sensul informatizării administratiei publice locale;   

     -întocmirea răspunsurilor la diferite sesizări, reclamatii sau solicitări ale persoanelor fizice şi 

ale persoanelor juridice ( Judecătorie, Politie, Prefectură, societăti comerciale, etc. ) privind 

problemele specifice serviciului;   

     -colaborarea cu celelalte servicii ale Primăriei în rezolvarea numeroaselor probleme curente 

şi colaborarea cu diferite institutii (Directia de Statistică, Oficiul de /Cadastru, Directia 

Agricolă, Politia, Prefectura, etc.) în limita competentelor stabilite de către conducerea 

Primăriei. 

               (I.3) Compartimentul protectia mediului, are urmatoarele atributii: 

     -întocmeşte lunar situatia investitiilor de mediu din programele de conformare şi etapizare 

prevăzute a fi realizate de Consiliul Local. Transmite aceste situatii Agentiei  pentru Protectia 

Mediului şi Comisariatului Judetean al Gărzii Nationale de Mediu; 

     -monitorizează şi mediatizează organizarea campaniilor de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice şi transmite rezultatele acestor campanii Agentiei pentru 

Protectia Mediului;  

     - arhivează documentele cu privire la activitatea pe care o desfăşoară; 

     -urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei  publice locale privind protecţia 

mediului şi a hotărârilor 

     -colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea 

prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor. 

     -dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor orasenesti colectare-transport-

depozitare. 

     -promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa 

protecţiei mediului.  

     -verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor 

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

din legislaţa în vigoare. 

     -urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a orasului Bals, în 

vederea  minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a orasului îl are asupra 

factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

     -colaborează cu diferite instituţii şi organisme (ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Inspectoratul Şcolar Olt, etc.) care desfăşoară activităţi 

specifice în domeniul protecţiei mediului. 

     -intocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau 

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

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

     -răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de 

Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative la 

nivel national. 

     -asigura derularea  contractelor  de prestari servicii si/sau lucrari (etape,continut, finantare, 

receptie lucrari/documentatii,etc.) achizitionate de orasul Bals in domeniul sau de competenta 

privind protectia mediului si gospodarirea apelor. 
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     -asigura reprezentarea din partea Primariei orasului Bals in calitate de responsabil cu 

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

in timpul actiunilor, activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primariei orasului Bals  de 

autoritatile cu atributii de  monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare si control in 

domeniu (Agentia de  Protectie a Mediului Olt si Garda de Mediu  Olt, Agentia Nationala Apele 

Romane-Olt), prezentand  spre insusire si semnare orice document intocmit de autoritatile 

mentionate sau impreuna cu acestea ,conducerii institutiei publice. 

     -participa  in calitate de responsabil cu asigurarea  activitartii de reglementare pe probleme 

de protectia mediului si gospodarirea apelor la controale efectuate de autoritatile abilitate 

(Agentia de  Protectie a Mediului Olt si Garda de Mediu Olt, A.N.A.R.-Olt ) la Primăria 

orasului Bals sau in legatura cu atributii de reglementare in domeniu ale administratiei publice 

locale din orasul Bals, prezentand  spre analiza, insusire, semnare orice document intocmit de 

autoritatile mentionate sau impreuna cu acestea, conducerii institutiei publice. 

     -in calitate de responsabil  cu asigurarea  activitatii de reglementare pe probleme de protectia 

mediului si gospodarirea apelor solicita/primeste  propuneri cu privire la adoptarea unor HCL in 

domeniu, in vederea cresterii gradului de conformare a orasului Bals cu  prevederile si cerintele 

legale. 

      -participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de 

Primăria orasului Bals sau alte instituţii guvernamentale sau  nonguvernamentale. 

     -intocmeste studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrari de sinteza, concepe şi redactează caiete 

de sarcini, note interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de  atributie, redacteaza 

rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de  fundamentare, in domeniul 

de competenta 

     -colaboreaza cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine 

sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competenta sau care au 

conexiuni cu activitatea specifică acestora. 

     -urmareste si colaboreaza cu alte institutii, pentru activitatea de Munca in folosul comunitatii 

constand in ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu 

obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al orasului 

conform legislatiei in vigoare; 

     -initiaza campanii si actiuni de constientizare ale  populatiei privind protectia mediului (Ziua 

mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, etc.). 

                    (II)- SERVICIUL GOSPODARIRE URBANA, are urmatoarele atributii: 

     - verifică starea tuturor spatiilor verzi de pe raza orasului şi întocmeşte programe de lucru 

pentru reabilitarea acestora;  

     - răspunde de modul cum se respectă termenele prevăzute în programele de lucru de 

cantitatea şi calitatea lucrărilor executate;  

     - verifică şi confirmă situatiile de plată întocmite în baza proceselor verbale de receptie; 

     -analizează propunerile cetătenilor de pe teritoriul orasului cu privire la problemele legate de 

înfrumusetarea, întretinerea şi amenajarea spatiilor verzi; 

     -răspunde de realizarea lucrărilor prevăzute în planurile de reamenajare a unor spatii verzi de 

pe raza orasului, inclusiv zone de agrement;  

     -răspunde de asigurarea materialului dendrofloricol, arbori, arbusti, gard viu, flori, prevăzut 

în program;  
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     -verifică şi răspunde din punct de vedere cantitativ şi calitativ de lucrările specifice activitătii 

de amenajare, înfrumusetare şi întretinere zone verzi;  

     -întocmeşte şi urmăreşte respectarea bugetului de cheltuieli pentru activitatea de amenajare, 

înfrumusetare şi întretinere spatii verzi;  

     -supune avizării şefilor ierarhic superiori situatiile de plată după verificarea şi confirmarea 

acestora;  

     - urmăreşte modul de respectare a clauzelor contractuale pentru contractele ce au ca obiect 

achizitii de produse, prestare de servicii sau executii de lucrări ce contribuie la buna desfăşurare 

a activitatii pe care o coordonează;  

     -întocmeşte caietele de sarcini pentru achizitiile privind mobilier urban, (gard protectie 

scuaruri zone verzi ); 

     - urmăreşte respectarea graficului de interventii al echipei de specialitate, pentru executarea 

lucrărilor de tăiere arbori;   

     -urmăreşte periodic, activitatea de degajare, transport, depozitare în spatii special amenajate 

şi cubarea materialului lemnos rezultat din tăierea arborilor, în vederea valorificării;  

     - eliberează bonurile pentru lemne de foc, în baza criteriilor stabilite şi a stocului existent de 

material lemnos;  

     -verifică gestiunea şi situatiile de plată, în functie de lucrările desfăşurate de echipa de 

specialitate pentru tăierea arborilor;  

     - verifică exploatarea mobilierului urban, urmărind estetica, integritatea şi buna functionare. 

     - elaboreaza planul de acțiuni cu privire la activitatile sezoniere pentru beneficiarii de ajutor 

social si il prezinta primarului pentru aprobare, supravegheaza si organizeaza persoanele 

beneficiare de ajutor social; 

     - colaboreaza cu Serviciul de Probatiune, Judecatorie si Ministerul Public, din cadrul 

Ministerului de Justitie, pentru organizarea si supravegherea persoanelor condamnate la munca 

neremunerata in folosul comunitatii conform art.93, alin 3, Cod Penal. 

 

          Art.38.-SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, avand structura 

formata din: 

               (I) Compartimentul administratie locala, care are urmatoarele atributii: 

     -preluarea și înregistrarea proiectelor de hotărâri inițiate și a rapoartelor de la 

compartimentele de specialitate; 

     -asigurarea convocării consilierilor locali pentru ședințe;  

     -intocmirea ordinii de zi pentru comisiile de specialitate ale consiliului local;  

     -întocmirea ordinii de zi pentru ședințele consiliului local;  

     -pregătirea ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

     -pregătirea ședințelor consiliului local; 

     -transmiterea pe suport electronic către consilieri a tuturor materialelor pentru ședință;  

     -aducerea la cunoștință publică a ordinii de zi a ședințelor consiliul local; 

      -convocarea consilierilor la comisiile de specialitate și la ședințele de consiliu;  

     -transmiterea la consilieri, pentru fiecare ședință în parte, a următoarelor documente:  

               -ordinea de zi, proiectele de hotărâre,  

               -rapoartele de specialitate,  

               -anexele aferente și procesele-verbale de ședință, din luna anterioară;  
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     -participarea la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele consiliul Local Bals;  

     -asigurarea distribuirii către membrii consiliului local a materialelor și informărilor necesare 

îndeplinirii mandatului;  

     -verificare documentațiilor depuse în susținerea proiectelor de hotărâre;  

     -redactarea hotărârilor adoptate de către consiliul local;  

     -efectuarea pontajului de prezență pentru consilierii locali; 

      -întocmirea și actualizarea evidenței pe suport electronic a hotărârilor adoptate de consiliu 

local, atât electronic cât și pe suport de hârtie;  

     -comunicarea hotărârilor în termen, atât la Instituția Prefectului cât și celor interesați;  

     -transmiterea pentru aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ; 

      -întocmirea stenogramei ședințelor de consiliu, precum și a altor ședințe;  

     -întocmirea procesului -verbal al ședințelor de consiliu;  

     -întocmirea și sigilarea dosarelor de ședință;  

     -sprijinirea activității de administrare a creanțelor fiscale; 

     -organizarea alegerilor locale; 

     -realizarea atributiilor privind recensamantul; 

     -alte sarcini stabilite de secretarul general, primar și consiliul local. 

               (II) Compartimentul asociatii de proprietari, cu urmatoarele atributii: 

     -este organizat şi functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind 

înfiintarea, organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari;   

     -tine evidenţa asociaţiilor de proprietari din orasul Bals, a administratorilor şi a preşedinţilor 

deaasociaţii; 

     -indruma si sprijina proprietarii de apartamente din condominii, prin consiliere, in scopul 

infiintariiiasociatiilorddepproprietari,nincconditiileglegii; 

     -indruma si sprijina asociatile de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor 

ce le revin cu privire la administrarea si intretinerea condominiului, cu respectarea 

legislatieininvvigoare; 

     -asigură întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociatiile de 

proprietari din orasul Bals în scopul îmbunătătirii desfăşurării activitătii acestora;  

     - efectuează controale financiar-contabile şi de gestiune, la cererea întemeiată a proprietarilor 

sau inopinat, la asociatiile de proprietari pentru verificarea modului în care sunt respectate 

prevederile legale privind înfiintarea, organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari şi 

prevederile legale din domeniul financiar contabil;  

     - asigură îndrumarea şi sprijinirea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi 

sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, 

organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari;  

     -execută hotărârile Consiliului Local; 

     -  face propuneri privind persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile în 

vederea atestării de către Primar;  

     - eliberează atestatele administratorilor şi face propuneri pentru suspendarea sau retragerea 

acestora;  

     - sprijină Comisia de atestare/evaluare anuală a administratorilor de imobile;   

     -colaborează cu alte institutii ale statului în domeniul activitătii asociatiilor de proprietari 

care au atributii şi competente în domeniul activitătii asociatiilor de proprietari;  
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     - asigură participarea la toate actiunile şi discutiile unde se analizează problemele de 

îndrumare, sprijin şi control ale asociatiilor de proprietari;   

     -verifica asociatiile de proprietari privitor la modul cum administratorii asociatiilor de 

proprietari repartizeaza cheltuielilor comune conform prevedrilor legale, presedintii, comitetul 

executiv, comisia de censori sau cenzorul isi indeplinesc atributiile conform prevederilor legale; 

     -asigură rezolvarea şi răspunsul sesizărilor cetătenilor în termenul prevăzut de lege; 

     -constată  si sanctioneaza contraventiilt stabilite prin hotarare a Consiliului Local în 

conformitate cu prevederile legilor în vigoare, cu privire la activitatea asociatiilor de proprietari;   

     -efectuează înscrierea imobilelor în Programul national multianual privind creşterea 

performantei energetice la blocurile de locuinte şi înregistrează contractele de mandat; 

     -  asigură completarea şi actualizarea bazei de date privind evidenta asociatiilor de 

proprietari;  

     - înscrie în registrul special constituit situatiile elementelor de activ şi pasiv întocmite şi 

depuse de către asociatiile de proprietari la termenele legale;   

     -participă la Adunările Generale ale Asociatilor de proprietari/locatari, la invitatia acestora 

sau din initiative proprie. 

               (III) Compartiment securitate si sanatate in munca, isi desfasoara activitatea in 

conditiile prevazute de Legea nr 319/2006 si HG nr.1425/2006,actualizata , privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, si are urmatoarele atributiuni: 

     -identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și 

mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru. Evaluarea riscurilor cu privire la 

securitatea și sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile 

sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puțin, în următoarele situații: 

               1)-ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, 

echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de 

muncă/posturilor de muncă; 

               2)-după producerea unui eveniment; 

               3)-la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi; 

               4)-la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la 

riscuri specifice; 

               5)-laeexecutareauunorrlucrărisspeciale. 

     -elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție; 

     -elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale 

unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora 

în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator; 

     -propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu 

aprobarea angajatorului; 

     -verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le 

revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului; 
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     -întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a 

lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

     -elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și 

instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și 

aplicăriiddeccătreelucrătoriaaainformațiilorpprimite; 

     -elaborarea programului de instruire-testare la nivelul institutiei; 

     -asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform 

prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006 și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru 

aplicarea lui; 

     -evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din HG 1425/2006; 

     -stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de 

muncă; 

     -evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este 

necesară autorizarea exercitării lor; 

     -evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

     -evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic; 

     -monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și 

control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în 

mediul de muncă; 

     -verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, 

precum și a sistemelor de siguranță; 

     -efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului 

asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

     -evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, 

conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

     -identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din 

întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de 

protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime 

de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 

protecție la locul de muncă; 

     -urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de 

Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006; 

     -participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 

din HG 1425/2006; 

     -întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din HG 1425/2006; 

     -elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din institutie, în 

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 
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     -urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control și al cercetării evenimentelor; 

     -colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și 

protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și 

protecție; 

     -colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 

angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de 

muncă; 

     -urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului 

de evacuare; 

     -propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și 

atribuțiilorrînddomeniulssecuritățiisșissănătățiinînmmuncă; 

     -propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; 

     -întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități. 

     -evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările 

și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către 

persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății 

lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive; 

     -alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de 

muncă. 

     -activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în 

conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din lege. 

               (IV) Compartimentul expert pentru rromi are urmatoarele atributii: 

     -mediază, consiliază, îndrumă membrii comunitătii de rromi prin colaborarea cu diverse 

institutii;  planifică activităti legate de comunitate; 

     -monitorizează interventiile făcute în comunitate, in cadrul unei echipe disciplinare, 

pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte functionarea  autoritătilor publice locale 

şi a comunitătii de rromi; 

     -intervine atât în cadrul institutional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relatiei cu 

diverse servicii specializate: de asistentă sociala, educative, locativă, sănătate, igienă, medicale 

etc;  

     -participă la medierea conflictelor inter şi intracomunitare; 

     -informează permanent comunitatea de rromi şi O.N.G.-urile locale cu privire la acte 

normative şi oportunităti de rezolvare a unor probleme ale rromilor din localitate;  

     -colaborează cu toate organizatiile neguvernamentale ale rromilor din localitate pentru 

implementarea H.G. 522/2006;   

     -participă împreună cu primăria la elaborarea Planului local de actiune”, conform H.G. 

522/2006; 

     -elaborează rapoarte semestriale privind stadiul aplicării H.G. 522/2006 şi Planului local de 

actiune pentru îmbunătătirea situatiei rromilor” care este un document al autoritătii publice unde 

este angajat Expertul local pentru rromi şi care va fi transmis şi Biroului Judetean pentru Rromi 

din cadrul Institutiei Prefectului; 
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     -întocmeşte corespondenta din aria de responsabilitate; 

     -identificarea, medierea, consilierea persoanelor de etnie rromă fără acte de identitate;   

     -îndeplineşte sarcinile repartizate de primarul orasului Bals. 

               e)-Compartimentul arhiva si informatii publice, are urmatoarele atributii; 

     -ia măsuri pentru evidenţa, selecţionarea şi conservarea documentelor din arhiva primăriei, 

asigură predarea acestora la Direcţia Judeţeană Olt a Arhivelor Naţionale; 

     -asigură întocmirea şi actualizarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei oraşului Bals ; 

     -asigură păstrarea, conservarea şi integritatea documentelor preluate de la serviciile din 

aparatul de specialitate al primarului şi de la serviciile publice de interes local fără personalitate 

juridică, precum şi a documentelor preluate de la fostele unitati desfiintate; 

     -realizează sistematizarea fondurilor din depozite în funcţie de structura organizatorică a 

primăriei; 

     -intocmeşte împreună cu şefii serviciilor din aparatul de specialitate al primarului şi 

serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică programul anual de predare-

preluare a documentelor la arhivă, îl depune pentru aprobare, îl transmite şefilor de servicii şi 

asigură aplicarea acestuia, conform termenelor prevăzute; 

     -centralizează proiectele de nomenclator pentru documentele propuse de servicii, realizează 

centralizarea acestora şi înaintează proiectul Nomenclatorului Arhivistic, în două exemplare, 

spre verificare, aprobare şi confirmare Direcţiei Judeţene Olt a Arhivelor Naţionale asigurând 

permanent legătura cu aceasta; 

     -urmăreşte modul de aplicare a Nomenclatorului arhivistic al primăriei la constituirea şi 

preluarea  dosarelor create de servicii; 

     -asigură lucrările necesare în vederea analizării de către Comisia de selecţionare a dosarelor 

cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

     -inaintează Direcţiei Judeţene Olt a Arhivelor Naţionale, inventarele dosarelor cu termen de 

păstrare expirat, procesul-verbal al Comisiei de selecţionare, precum şi inventarele 

documentelor create în perioada pentru care s-a efectuat selecţionarea, în vederea confirmării 

lucrării selecţionate; 

    -cercetează documentele din depozit în vederea eliberării adeverinţelor, certificatelor, 

extraselor, după caz şi asigură eliberarea de copii după actele şi documentele deţinute în arhiva 

primăriei, la cererea scrisă a solicitantului care justifică un drept, cu aprobarea prealabilă scrisa 

a şefului ierarhic şi a secretarului oraşului; 

     -pune la dispoziţia personalului instituţiei documente din arhivă spre consultare, pe bază de 

semnătură, în situaţia în care documentul respectiv a fost creat de catre compartimentul din care 

face parte solicitantul sau în situaţia în care justifică un interes în rezolvarea unei atribuţii de 

serviciu şi cu aprobarea prealabilă şi scrisă a şefului ierarhic sau a secretarului oraşului, cu 

consemnarea în registrul de depozit conform procedurii operationale aprobate în acest sens; 

     -verifică, asigură şi răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care le 

eliberează la solicitarea persoanelor fizice şi juridice; 

     -difuzează la toate serviciile Nomenclatorul arhivistic, după aprobarea şi confirmarea 

acestuia, în vederea aplicării lui; 

     -organizează verificarea şi preluarea anuală a documentelor create la compartimente, pe bază 

de inventar şi proces-verbal; 
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     -organizează asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitele de 

arhivă. 

 

          Art.39.- Oficiului Juridic asigură reprezentarea intereselor institutiei publice în 

raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat precum şi 

promovarea căilor de atac, luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor acesteia, 

inclusiv demersurile la organele de cercetare penală. Principalele atributii ale compartimentului 

sunt: 

     -  redactează actiunile în justitie la organele de jurisdictie a muncii, la cele de contencios, 

plângerile către organele de politie sau procuratură, întocmeşte răspunsurile la interogatorii, 

exercită căile de atac şi orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor legale ale 

autoritătii locale; 

     -  tine evidenta operativă a tuturor dosarelor sau a proceselor aflate în curs de judecată; 

     -  avizează legalitatea oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a autoritătii 

locale sau a organelor de specialitate; 

     - elaborează proiectele de acte normative şi acte individuale şi a altor reglementări specifice 

autoritătii publice asigurând redactarea şi promovarea acestora în vederea adoptării lor de către 

autoritatea locală; 

     -  se preocupă de informarea şi documentarea juridică, de achizitionarea unor lucrări de 

specialitate, abonarea la revistele şi publicatiile cu caracter juridic, crearea şi tinerea la zi a 

bibliotecii juridice;  

     - urmăreşte aparitia actelor normative publicate, semnalând serviciilor şi birourilor Primăriei 

sarcinile ce le au pe baza acestora;  

     - activităti de organizare a exercitării şi de executare în concret a legii realizate pentru 

protejarea actelor de dispozitie;  

     - acordarea de consultantă de specialitate compartimentelor aflate în subordinea Consiliului 

Local al orasului Bals;  

     - analizarea şi solutionarea dosarelor formulate în conformitate cu legile fondului funciar si  

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989;  

     -acordarea vizei de legalitate pe toate actele întocmite de directiile, serviciile, birourile si 

compartimentele aflate în subordinea autoritătii locale deliberative şi autoritătii executive 

(Consiliul Local şi Primar);  

     - acordă sprijin juridic Compartimentului  Agricol desemnat la întocmirea documentațiilor în 

vederea vânzării terenurilor situate în extravilan, conform legislației în vigoare; 

     - transmite spre executare hotararile judecatoresti definitive si irevocabile (sau dupa caz, 

numai definitive) compartimentelor de resort; 

     - intocmeste  referate catre conducatorul institutiei cu constatari si propuneri de masuri cand 

constata ca drepturile administratiei publice nu pot fi valorificate ori i se impun obligatii, prin 

hotarari judecatoresti datorita indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii atributiilor 

compartimentelor, ori salariatilor din aparatul propriu si serviciilor subordinate Consiliului 

Local;  

     -  întocmeste proiecte de hotarari si dispozitii in vederea adoptarii sau aprobarii acestora 

potrivit legii pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activitatii proprii; 
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     - asigură implementarea în cadrul Primăriei orașului Bals a prevederilor Regulamentului UE 

nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 85/46/CE, cu 

aplicare directă în statele membre; 

      - urmăreşte executarea tuturor hotărârilor judecătoreşti; 

      - apara  interesele consiliului local în faţa instanţelor de judecată; 

      - îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi 

colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi 

informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror 

alte material; 

      - se supun disozitiilor legale prevazute in Legea nr. 514 / 2003 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic. 

 

          Art.40.-Compartiment executare silita, cu urmatoarele atributii: 

                 a)- privind persoanele fizice 

     -verificarea şi asigurarea aplicării unitare a legislatiei cu privire la impozitele şi taxele 

datorate de persoanele fizice;   

     -verificarea şi efectuarea actiunilor de control cu celelalte servicii şi alte organe  în vederea 

identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală;  

     - verificarea şi analizarea aspectelor şi fenomenelor rezultate din aplicarea rezultatelor 

fiscale, informează operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, luând sau 

propunând măsurile ce se impun;  

     -verificarea modului în care persoanele fizice virează la termenele legale sumele cuvenite 

bugetului cu titlu de impozite şi taxe;   

     -verificarea şi aplicarea sanctiunilor prevăzute de actele normative, persoanelor fizice care 

încalcă legislatia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficientelor constatate;  

     - verificarea, organizarea, îndrumarea şi răspunderea de activitatea de urmărire şi încasare la 

bugetul local a veniturilor fiscale şi nefiscale neplătite în termen. În cazul neachitării la termen a 

taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii datorate potrivit legii bugetelor locale, pot dispune 

retragerea sumelor respective din conturile pesoanelor fizice sau prin aplicarea măsurilor de 

executare silită prevăzute de lege asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor;   

     -verificarea, organizarea şi executarea în teritoriu a activitătii de urmărire silită a bunurilor şi 

veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a 

creantelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenta organelor fiscale;  

     - verificarea, evidentiarea, urmărirea debitele restante primite spre urmărire şi propunerea 

compensării plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;   

     -verificarea şi întocmirea dosarelor pentru debitele primite spre încasare de la alte unităti şi 

asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea şi debitarea 

amenzilor, despăgubirilor, imputatiilor şi a altor venituri primite de la organe a căror executare 

se face prin organele fiscale;   

     -verificarea, urmărirea şi răspunderea pentru încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în 

termenul de prescriptie şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor prin aplicarea măsurilor de 

executare silită prevăzute de lege ;  
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     - întocmirea şi verificarea documentatiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili şi 

dispăruti şi dacă sunt întemeiate avizarea lor favorabil şi prezentarea spre aprobare conducerii 

sau dispunerea unor cercetări suplimentare;  

     - verificarea, primirea şi rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea şi încasarea 

debitelor neachitate în termen, luarea la cunoştintă şi urmărirea îndeaproape a cazurile primite 

spre executare;  

     - verificarea şi transmiterea documentelor cu privire la identificarea bunurilor mobile/ 

imobile supuse sechestrului la structurile specifice pentru continuarea procedurii legale ;  

     - verificarea şi întocmirea diverselor situatii specifice serviciului şi colaborarea cu celelalte 

structuri ale institutiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;  

     - îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea institutiei;   

     - comunică proiectele actelor normative (cu aplicabilitate generală), dispozitii sau proiecte de 

Hotarâre ale Consiliului Local , Compartimentului comunicare si relatii publice cu cel puŃin 30 

de zile înaintea adoptării/emiterii lor. 

               b)-privind persoanele juridice: 

     - verificarea şi asigurarea aplicării unitare a legislatiei cu privire la impozitele şi taxele 

datorate de persoanele juridice;  

     - verificarea şi efectuarea actiunilor de control cu celelalte servicii şi alte organe în vederea 

identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală;  

     - verificarea şi analizarea aspectelor şi fenomenelor rezultate din aplicarea rezultatelor 

fiscale, informează operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, luând sau 

propunând măsurile ce se impun;   

     -verificarea modului în care agentii economici, persoanele juridice virează la termenele 

legale sumele cuvenite bugetului cu titlu de impozite şi taxe;  

     - verificarea şi aplicarea sanctiunilor prevăzute de actele normative, persoanelor juridice care 

încalcă legislatia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficientelor constatate;   

     -verificarea, organizarea, îndrumarea şi răspunderea de activitatea de urmărire şi încasare la 

bugetul local a veniturilor fiscale şi nefiscale neplătite în termen. În cazul neachitării la termen a 

taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii datorate potrivit legii bugetelor locale, pot dispune 

retragerea sumelor respective din conturile agentilor economici sau prin aplicarea măsurilor de 

executare silită prevăzute de lege asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor;   

     -verificarea, organizarea şi executarea în teritoriu a activitătii de urmărire silită a bunurilor şi 

veniturilor persoanelor juridice pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a 

creantelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenta organelor fiscale;  

     - verificarea respectarii conditiilor de înfiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii 

bugetului de la agentii economici, institutiile publice, urmărirea respectarii popririlor înfiintate 

de către tertii popriti şi stabileşte după caz măsurile legale pentru executarea acestora;  

     - verificarea, evidentierea, urmărirea debitelor restante primite spre urmărire şi propunerea 

compensării plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;  

     - verificarea şi întocmirea dosarelor pentru debitele primite spre încasare de la alte unităti şi 

asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea şi debitarea 

amenzilor, despăgubirilor, imputatiilor şi a altor venituri primite de la organe a căror executare 

se face prin organele fiscale;   
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     -verificarea, urmărirea şi răspunderea pentru încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în 

termenul de prescriptie şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor prin aplicarea măsurilor de 

executare silita prevăzute de lege ;   

     -întocmirea şi verificarea documentaŃiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili şi 

dispăruti şi, dacă sunt întemeiate, avizarea lor favorabilă şi prezentarea spre aprobare conducerii 

sau dispunerea unor cercetări suplimentare;  

     - verificarea, primirea şi rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea şi încasarea 

debitelor neachitate în termen, luarea la cunoştintă şi urmărirea îndeaproape a cazurilor primite 

spre executare;  

     - verificarea şi efectuarea unor documentele specifice în vederea înscrierii la masa 

creditorilor, în conditiile legii, pe care le transmite consilierului juridic, în vederea solutionării 

cauzelor respective;  

     - verificarea şi transmiterea documentelor cu privire la identificarea bunurilor mobile/ 

imobile supuse sechestrului la structurile specifice pentru continuarea procedurii legale ;  

     - organizează şi urmăreşte organizarea cu privire la publicitatea şi valorificarea bunurilor 

imobile şi mobile sechestrate, precum şi organizarea de licitatii publice;   

     -răspunde de întocmirea tuturor documentelor prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la 

valorificarea bunurilor mobile/imobile şi răspunderea pentru înregistrarea sechestrelor aplicate 

de compartiment sau a rapoartelor de evaluare întocmite în baza sechestrelor;   

    -răspunde pentru documentele care sunt premergătoare realizării valorificării bunurilor 

mobile/imobile, prin toate formele de vânzare prevăzute de legislatia în vigoare;   

     -răspunde pentru documentele întocmite în vederea vânzărilor prin licitatie publică astfel 

încât comisia de licitatie să aibă toate elementele legale cu privire la licitatia publică şi, de 

asemenea, răspunde de realizarea în timpul legal a distribuirii sumelor şi a încasării cheltuielilor 

de executare;  

     - răspunde pentru înscrierea sechestrelor la Biroul de Carte Funciară pentru bunurile imobile 

şi la Arhiva Electronică de Valori Mobiliare pentru bunurile mobile; 

     -  încasarea debitelor şi obligatiilor de plată la ghişeele institutiei de la toti contribuabilii 

persoane juridice şi depunerea sumelor încasate cu centralizatorul sumelor la sfârşitul zilei la 

casieria institutiei; 

     -  verificarea şi întocmirea diverselor situatii specifice compartimentului şi colaborarea cu 

celelalte structuri institutiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;  

     - îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea institutiei;  

     -comunică proiectele actelor normative (cu aplicabilitate generală), dispozitii sau proiecte de 

Hotarâre ale Consiliului Local, Compartimentului comunicare si relatii publice cu cel putin 30 

de zile adoptării/emiterii lor.  
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          CAPITOLUL VI – ATRIBUTIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE 

AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BALS.  
 

          Art.41. Serviciul public comunitar local de evidenta a populatiei,  

(I) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii 

principale: 

      -înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; 

      -întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; 

      -întocmeşte, completează, rectifică sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni 

efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 

      -constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu 

divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi; 

      -întocmește actul de naștere după împlinirea termenului de 30 de zile, la cererea scrisă a 

declarantului, cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al D.J.E.P. Olt; 

      -întocmește documentele necesare pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului a cărui 

mamă are identitatea declarată ori a înregistrării mamei în R.P.I.D; 

      -utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.); 

      -furnizează informații statistice către Sistemul Informațional Național Statistic (S.I.N.S); 

      -verifică și utilizează Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a 

Persoanelor (R.E.N-F.E.C); 

      -întocmește documentele necesare în vederea colectări, actualizări, consultări și ștergeri 

datelor în/din Registrul Persoanelor cu Identitate Declarată (R.P.I.D); 

      -exploatează fișele de evidență manuală (FL) aflate în păstrare; 

      -furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; 

      -constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 

      -primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 

cărţilor de identitate; 

      -primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, pe care le 

eliberează solicitanţilor; 

      -asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a 

scurgerilor de informații; 

      -ţin registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate. 

2). Atributii pe linie informatică: 

      -actualizează Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor–S.N.I.E.P cu datele privind 

persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării 

cererilor acestora; 

      -actualizează Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum 

şi cu informaţiile preluate din comunicările primiteefectuând legăturile dintre persoana 

înregistrată tardiv și copilul său; 

      -răspunde de corectitudinea datelor preluate din documente și introduse în R.N.E.P; 
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      -extrage din R.N.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând 

aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.; 

      -efectuează verificări în R.P.I.D. actualizând datele mamei și a copilului în R.N.E.P; 

      -actualizează baza de date pe linie de stare civilă în Sistemul Informatic Integrat de Emitere 

a Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.) precum și ca urmare a modificărilor intervenite în 

statutul civil al persoanei și eliberează certificate/extrase de stare civilă și formulare standard 

multilingve care să însoțească certificatul de stare civilă în sistem informatizat; 

      -întreține și administrează baza de date locală pe linie de stare civilă; 

      -întocmește adresele către D.E.P.A.B.D-Serviciul Relații Internaționale (Schengen) în cazul 

actelor de identitate aflate în termen de valabilitate, declarate pierdute sau furate de către 

cetățenii români care și-au schimbat domiciliul în străinătate (CRDS), etc.; 

      -transmite către D.E.P.A.B.D. adresă cu privire la faptul că actul de identitate a fost emis 

înainte de a se primi comunicarea, în cazul înregistrărilor tardive a nașterii la care se constată 

ulterior că actul de identitate a fost emis; 

      -preia în Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza 

comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în  statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind 

persoanele decedate; 

      -preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate 

sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate; 

      -scanează și prelucrează fotografiile în cazul solicitărilor de eliberări de acte cu procură ori a 

celor preluate în teren; 

      -operează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de 

identitate şi a cărţilor de identitate provizorii; 

      -clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, 

respectiv din documentele cetăţenilor; 

      -operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori); 

      -desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a 

utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.); 

      -execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 

      -evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi 

sistem de operare; 

      -participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de 

aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu 

specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv D.E.P.A.B.D.; 

      -asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service; 

      -asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate şi secrete de serviciu; 

      -formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru 

etc.; 

      -îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor, reglementate prin acte normative. 

3). Atributii pe linie de analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul 
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      -primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, 

regulamentelor,ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului; 

      -verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi 

de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete; 

      -organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic 

neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; 

asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării; 

      -repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în 

registrele special destinate; 

      -asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal; 

organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea 

serviciului sau lucrătorul desemnat; 

     -centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor 

propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate 

periodic; 

transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele 

întocmite; 

      -asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate 

din activitatea de profil. 

Serviciul public comunitar local de evidenta a populatiei are structura formata din: 

                    (I.1) Compartimentul evidenta populatiei, are urmatoarele atributii: 

      -primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, 

stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi 

înmânează solicitanţilor documentele în cauză; 

      -actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi 

adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a 

serviciului; 

      -primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care 

îşi schimbă domiciliul din străinătate în România; 

      -primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor 

internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de 

reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciar, din raza de 

competenţă teritorială a serviciului şi înmânează documentele solicitate; 

      -înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în 

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

      -răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 

formularele necesare eliberării actelor de identitate; 

      -desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 

      -furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; 

      -efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la 

schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are 

posibilitatea de a le efectua; 
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      -identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia 

prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale 

ce se impun; 

      -colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de 

acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare 

turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a 

persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit 

atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor; 

      -asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., 

în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; 

      -soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, 

M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice; 

      -acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi 

de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate; 

      -formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru 

etc.; 

      -întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi 

anual în cadrul serviciului; 

      -asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere 

din gestiune; 

      -răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; 

      -organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale 

manuale; 

      -asigură protecţia datelor cu caracter personal, precum şi securitatea documentelor 

serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale; 

      -sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică; 

      -răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care 

reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor; 

      -înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora; 

      -constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 

      -deserveşte prin staţia mobilă comunele limitrofe arondate Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Balș; 

      -îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin 

acte normative. 

                    (I.2) Compartiment stare civila, care are urmatoarele atributii: 

      -întocmeşte, la cerere sau din oficiu,  potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, 

în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind 

actele şi  faptele de stare civilă înregistrate; 

      -întocmește actul de naștere după împlinirea termenului de 30 de zile de la data nașterii, la 

cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al D.J.E.P. Olt 

;întocmește documentele necesare în vederea înregistrării actului de naștere al copilului a cărui 

mamă are identitate declarată (R.P.I.D.) sau în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată 

ori în lipsa actului de identitate al mamei;  
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      -verifică persoana în R.N.E.P. precum și în evidențele unității sanitare unde s-a produs 

nașterea pentru obținerea certificatului medical constatator al nașterii, dacă acesta nu se 

prezintă; 

      -solicită în scris reprezentantului  DGASPC întreprinderea demersurilor pentru efectuarea 

expertizei  medico-legale, în cazul înregistrării tardive a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 

ani; 

      -verifică în evidențele D.G.P. și ale serviciului cazier judiciar, statistică și evidențe operative 

în cazul înregistrării tardive a persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani; 

      -urmărește înregistrarea nașterilor produse în străinătate și neînregistrate la autoritățile 

locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau care au fost înregistrate cu date 

nereale;h)întocmește referatul cu propunere de emitere a dispoziției primarului privind stabilirea 

numelui de familie și a prenumelui copilului; 

      -colaborează cu poliţiştii de ordine publică şi poliţiştii criminalişti, în scopul identificării 

gravidei/mamei, precum şi pentru inregistrarea acesteia şi a copilului, după caz, în 

R.P.I.D.,registrul de stare civilă şi R.N.E.P.; 

      -colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea 

cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este 

cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă; 

      -colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după 

caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie 

neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru 

punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru 

clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; 

      -înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi şi trimite 

comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, 

exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie 

de stare civilă; 

      -eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de 

stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), aplicabile începând cu data de 25.05.2018; 

      -eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare 

civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea 

actului de stare civilă;  

      -trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local 

de evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 

10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, 

comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori 

declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la 
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structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;    

      -trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, 

documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; 

      -comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista 

actualizată a actelor de deces întocmite; 

      -trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii 

următoare, certificatele anulate la completare; 

      -întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu 

normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare 

înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică; 

      -dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care 

să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat 

desfăşurării activităţii de stare civilă; 

      -atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri 

precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate; 

      -propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi 

cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

      -reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea 

textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea 

sigiliului şi parafei; 

      -primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate 

în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidenţă 

a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială; 

      -primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în 

străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume 

şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează 

D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a 

emiterii aprobării; 

      -primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 

străinătate, însoţite de actele ce le susţin,  întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau 

respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în 

vederea avizării prealabile de către Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

      -primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru 

stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor 

înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere  de aprobare sau 

respingere şi le înaintează Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt pentru aviz 

prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul 

unităţii administrative-teritoriale competente; 

      -primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte 

documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale 



82 
 

emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt; 

      -înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea 

sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin 

structura de stare civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

      -transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu 

privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei 

Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului; 

      -înaintează Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt exemplarul II al registrelor de 

stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, 

după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I; 

      -sesizează imediat Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, în cazul pierderii sau 

furtului unor documente de stare civilă cu regim special; 

      -eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa 

familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; 

      -efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară 

a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în 

România; 

      -efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt a cererilor de transcriere a 

certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a  cererilor de 

rectificare a actelor de stare civilă; 

      -efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect 

anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a 

menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii 

unei persoane, precum şi  înregistrarea tardivă a naşterii; 

      -efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; 

      -primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în 

faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se 

află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în 

Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile 

calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora; 

      -confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe 

cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, 

după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în 

care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă 

în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ; 

      -constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, 

eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile 

lucrătoare; 
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      -solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar 

judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a 

numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta; 

      -înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – 

teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de  primăriile unităţilor administrativ – 

teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici; 

      -transmite, lunar, la Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt situaţia indicatorilor 

specifici; 

      -transmite, semestrial, la Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt situaţia 

căsătoriilor mixte; 

      -desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 

      -asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., 

în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 

      -formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru 

etc.; 

      -răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 

      -execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de 

ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a 

căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate 

necunoscută; 

      -colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu 

identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi; 

      -răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care 

reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor; 

      -îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte 

normative.  

 

          Art.42.-SERVICIUL GESTIONARE CAINI, se realizează prin instituirea de norme 

privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân în general, şi în special a 

celor care prezintă un grad ridicat de pericol social.  Serviciul de gestionare caini va asigura 

protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu 

protecţia cetăţenilor din unitatea administrative-teritorială în care funcţioneaza si are 

urmatoarele atributii: 

      -capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau 

juridice cu respectarea următoarelor: 

      -capturarea câinilor se  face de către personalul angajat al serviciului, care trebuie este 

format din persoane instruite în acest sens;  

      -capturarea câinilor nu se  face prin aplicarea unui tratament brutal iar persoanele care 

captureaza câinii fără stăpan sunt în mod obligatoriu vaccinate antirabic;  

      -persoanele care capturează câinii  lucreaza în echipe de câte cel putin doi şi vor purta 

echipamentul de protecţie adecvat; 

      -personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se  

folosesc crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 
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gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate 

să ţina câinele la distanţă şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorită, pentru a 

evita ştrangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea 

câinelui în caz de urgenţă sau atunci cand este pus în cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi 

capturaţi cu ajutorul cuştilor capcana, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi 

mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă. 

      -câini foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi 

imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captură cu sageata care utilizeaza gazul carbonic 

comprimat sau cu cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau sageţi care permit 

injectarea cu produse imobilizante; 

      -pentru imobilizare se vor utiliza numai substanţe aprobate de organele sanitar veterinare, 

prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripţiilor medicale, ea fiind puţin 

periculoasa pentru trecători. Poate fi utilizata şi orice altă asociere de produse autorizate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare;  

      -este interzisă utilizarea altor arme sau obiecte pentru capturarea câinilor, în afara celor mai 

sus menţionate, aceştia putând fi răniţi grav;  

     Transportarea acestora la baza de ecarisaj cu respectarea următoarelor:  

      -autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate, protecţie 

împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Câinii docili pot fi transportaţi în vehicule 

închise de tip camionetă;  

      -animalele sunt tinute in boxe pentru caini, in numar de la1 la 4 caini/boxa. Câini pot fi 

legaţi cu o lesă de colier în boxa iar la nevoie li se pot pune botniţe .  

      -cuştile/boxele vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai lungi decât 

corpul animalului;  

      -pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuşti/boxe separate;  

      -autovehiculele vor fi curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân şi cu nr. de telefon; 

      -autovehiculele trebuie sa fie dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice 

sau din fibra de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor;  

      -se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini;  

     Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizaţiile de 

protecţie a animalelor, in urmatoarele conditii: 

      -dacă fac dovada ca posedă adaposturi amenajate conform normelor prezentului regulament 

şi dacă au asigurată asistenţă medicală veterinară calificată si autorizată.  

      -inainte de eliberare câinii vor fi sterilizaţi, vaccinaţi antirabic şi tatuaţi. 

     Cazarea câinilor se  face la centrul (baza) de ecarisaj care trebuie să îndeplineasca 

urmatoarele cerinţe:  

      -să permită cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor şi pentru a 

putea controla bolile;  

      -câinii vor fi separaţi după următoarele criterii:  

          a) stare de sănatate  

          b) vârstă  

          c) sex  

          d) grad de agresivitate  
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      -pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etanşat şi care permite o curăţare şi 

dezinfectare uşoara, iar pentru a evita băltirea apei în exces vor fi înclinate spre o reţea de 

canalizare;  

      -adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzatoare pentru depozitarea încărcaturii 

de deşeuri zilnice;  

      -trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea 

corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului 

vizitator;  

      -în toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise;  

      -cuştile exterioare vor fi acoperite;  

     Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de ecarisaj se va face după cum urmează:  

      -în cuşti individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni:  

          a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm 

          b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm  

          c) pentru câini de talie mica: 91 cm x 122 cm  

     d) cuştile comune nu trebuie să adăposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp         

-locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:  

          a) - să existe apă potabilă în permanenţă   

          b)- vasele pentru alimentare să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea 

aducerii unui nou animal în cuşcă 

          c)- vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încat câinii să nu poată urina sau defeca 

în ele şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor  

         d)- dacă spaţiile nu sunt încalzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri 

         e)- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot 

fi curăţate şi dezinfectate uşor.  

     Preluarea, înregistrarea, consultarea şi trierea câinilor aduşi în centru se face într-un 

spaţiu destinat acestei activităţi, suficient de spaţios şi igienizat astfel încât să asigure spaţiul 

necesar pentru mişcarea personalului, a persoanelor care vin pentru adopţii.  

     Tratarea câinilor se va face într-un spaţiu cu destinaţia de chirurgie sau în mai multe spaţii 

funcţie de capacitatea centrului, care vor respecta normele sanitar veterinare în vigoare. În 

aceste săli se vor efectua intervenţiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum si 

eutanasierea.  

     Controlul bolilor se efectuează zilnic fiecărui animal din centru, orice eveniment medical va 

fi inregistrat în fişa individuala şi în registrul central. Examinarea se va face de medicul 

veterinar al centrului sau în lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar. Personalul centrului va 

fi instruit să recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştiinţa personalului veterinar.  

     Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legală de menţinere în centru, adică maximum 

14 zile după cum urmează:  

      -căţeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, 

      -câinii în vârstă de peste 12 saptamani vor fi hrăniţi de doua ori pe zi iar câinii de peste un 

an vor fi hrăniti o data pe zi. 

      -hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă, şi va fi administrată individual şi supravegheat. 
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      Întreţinerea curaţeniei se face prin curaţirea, spălarea şi dezinfecţia fiecărei cuşti sau boxe, 

operaţii efectuate zilnic şi înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe 

perioda efectuarii curăţeniei apa si dezinfectantul să nu vină în contact cu animalele.  

     Câinii nerevendicaţi în termen de 7 zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau de către 

centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop. Revendicarea sau adopţia 

câinilor de către solicitanţi se va face pe baza unei declaraţii - angajament. Încredinţarea câinilor 

spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi 

identificaţi. Câinii revendicaţi nu vor fi sterilizaţi.  

     Reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, 

care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi cu interdicţia de a-i lăsa 

liberi pe domeniul public sau abandona, dupa achitarea cheltuielilor ocazionate de staţionarea în 

centru. Eliberarea se face după, sterilizare, vaccinare antirabică, tatuare şi aplicarea zgărzii cu 

placuţă numerotată.  

     Eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj. 

Această activitate se va efectua de către un medic veterinar cu substanţele prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligaţia ca 

procedeele şi substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiează prima 

dată câinii bătrani, bolnavi cronici, bolnavi incurabili şi cei cu comportament agresiv. Sunt 

supuşi aceluiaşi tratament câinii abandonaţi şi nerevendicaţi în termenul de 14 zile. Această 

operaţie se va face doar de către medicul veterinar care poseda atestatul de liberă practică 

eliberat de Colegiul medicilor veterinar, fiind strict interzisă oricărei alte persoane neautorizate. 

      Asigurarea de spaţiu pentru eutanasiere şi depozitarea cadavrelor în vederea 

transportului la incinerator. Aceste spaţii nu sunt deschise vizitării persoanelor străine.  

     Este interzis conform normelor europene:  

      -omorarea câinilor în afara instituţiilor specializate;  

      -prinderea şi maltratarea câinilor;  

      -organizarea luptelor cu câini.  

 

          Art.43.-APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL 

Aparatul permanent al Consiliului Local al orasului Bals a fost înfiinţat prin hotărâre a 

consiliului local pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru 

soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, si are urmatoarele atributii principale: 

      -organizarea si desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor comisiilor de specialitate si a 

şedinţelor Consiliului Local; 

      -asigură îndeplinirea procedurii de convocare a Consiliului local care constă în întocmirea şi 

redactarea Dispoziţiei primarului şi Invitaţiei primarului; 

      -participă la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele Consiliul Local Bals; 

      - asigura redactarea proiectelor de hotarari initiate si a expunerilor de motive; 

      - pune la dispozitia consilierilor locali proiectele de hotarari si documentele in baza carora 

au fost emise; 

      - colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului , cu 

conducatorii serviciilor publice subordonate in scopul asigurarii documentatiei in baza careia 

Consiliul Local adopta hotarari, altele decat cele care fac obiectul de activitate al Serviciului 

Administratie Publica Locala; 
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      - executa sarcinile stabilite de presedintele de sedinta in exercitiu cu privire la atributiile si 

competentele Consiliului Local si le transmite persoanelor interesate; 

      -asigura convocarea comisiilor de specialitate daca se impune analiza unor proiecte de 

hotarari cu caracter de urgenta si care nu au putut fi dezbatute in cadrul calendarului de lucru 

obisnuit; 

      -asigura semnarea raportului de avizare al proiectului de hotarare al Consiliului Local de 

catre presedintele si secretarul comisiei de specialitate; 

      -verifica materialele de şedinţă ce intră în dezbaterea comisiilor de specialitate şi a 

Consiliului Local: a proiectelor de hotărâre, rapoartelor de specialitate, expunerile de motive, 

note de fundamentare, avize necesare, anexe, note de evaluare, încadrări juridice, respectarea 

procedurii reglementate de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională pentru actele 

administrative cu caracter normativ, etc.; 

      - organizeaza si gestioneaza biblioteca legislativa a Consiliului Local; 

      - intocmeste situatia sintetica a interpelarilor formulate de consilieri in sedintele Consiliului 

Local si le transmite primarului,viceprimarului, secretarului orasului sau altor conducatori ai 

serviciilor descentralizate ale organelor centrale ale administratiei publice; 

      - tine evidenta  raspunsurilor formulate la intrebari si interpelari si pune la dispozitia 

consilierilor raspunsurile formulate in scris; 

      - consemneaza raspunsurile date pe loc la intrebarile si interpelarile formulate in timpul 

sedintei Consiliului Local, in registrul de evidenta; 

      - ţine evidenţa prezenţei consilierilor locali la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale 

Consiliului Local; 

      - asigura asistenta juridica de specialitate consilierilor si comisiilor la solicitarea acestora; 

      - participa,in mod obligatoriu, la audientele organizate de consilieri, comunica presedintilor 

de comisii lista inscrisilor pentru audiente,inregistreaza continutul sintetic al problemelor 

ridicate de persoanele audiate,formuleaza raspunsurile catre cetatenii audiati, pe baza masurilor 

stabilite de consilieri;intocmeste note de audienta  pe care le transmite conducatorilor serviciilor 

conducatorilor compartimentelor din aparatul propriu sau conducatorilor institutiilor competente 

sa solutioneze problemele ridicate; 

      - participa, in mod obligatoriu, atat la sedintele  Consiliului Local cat si la cele ale comisiilor 

de specialitate; 

      -  intocmeste stenograma sau procesul-verbal al sedintelor de consiliu; 

      - pastreaza stampila si sigiliul Consiliului Local si le foloseste numai pe documentele ce 

poarta antetul Consiliului Local; 

      - redactarea hotărârilor de consiliu în forma finală, care ulterior se semnează de către 

preşedintele de şedinţă si se contrasemnează de secretarul orasului; 

       - comunicarea Hotărârilor Consiliului Local la Institutia Prefectului Jud.Olt in vederea 

verificării legalităţii acestora. 

      - comunicarea Hotărârilor Consiliului Local Primarului orasului Bals. 

      - gestionarea corespondenţei cu Instituţia Prefectului cu privire la avizarea de legalitate a 

hotărârilor Consiliului Local; 

      - transmiterea pentru publicare în Monitorul Oficial al judeţului a Hotărârilor Consiliului 

Local de interes general; 



88 
 

      - comunicarea Hotărârilor Consiliului Local cu Serviciile din cadrul Primăriei, respectiv cu 

persoanele interesate (beneficiarii); 

      - solicitarea prezentării de către aleşii locali a rapoartelor de activitate, care sunt făcute 

publice prin grija secretarului orasului, fiind prezentate Consiliului Local şi afişate pe site-ul 

instituţiei; ţinerea evidenţei rapoartelor de activitate a consilierilor locali; 

      - reprezinta interesele Consiliului Local in fata instantelor de judecata cand acesta are 

calitate procesuala activa sau pasiva , pe baza delegatiei –mandat care se semneza de 

presedintele de sedinta in functie; 

      - exercita caile de atac prevazute de lege impotriva hotararilor potrivnice Consiliului Local 

pronuntate de instantele de judecata; 

      - indeplineste orice act procedural in vederea solutionarii cauzelor, cu respectarea 

termenelor si a prevederilor legale; 

      - formuleaza concluzii scrise in apararea Consiliului Local, pe care le semneza alaturi de 

presedintele de sedinta in exercitiu; 

      - asigura publicarea materialelor cu caracter public ce sunt aduse la cunostinta cetatenilor; 

      - raspunde de inventarul materialelor existente in spatiile destinate desfasurarii activitatii. 

 

          CAPITOLUL VII- DISPOZITII FINALE  

          Art.44. – In cadrul institutei Primaria orasului Bals sunt infiintate si functioneaza in baza 

legilor in vigoare  diferite comisii si comitete care isi desfasoara activitatea in baza 

regulamentelor de organizare si functionare proprii. 

          Art.45. -Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru 

rationalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a 

documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor. În acest sens personalul care ocupă o 

functie de conducere are obligatia:  

     - sa organizeze evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor pe 

care le conduc şi sa întocmesca rapoarte statistice pe care sa le transmita în termenul legal; 

     - sa se preocupe de perfectionarea pregătirii profesionale a subordonatilor şi sa faca toate 

demersurile necesare pentru asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea 

corespunzatoare a activitătii;  

     -organizeaza si raspunde de instruirea periodica a subordonatilor in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca in conditiile legii, entioneaza acest lucru in fisa individuala privind 

securitatea si sanatatea in munca, pastreaza fisele si le supune controlului si verificarii ori de 

cate ori este necesar, la solicitarea compartimentului SSM din institutie sau a inspectorilor ITM, 

politie, etc. 

    -asigură securitatea materialelor cu continut secret şi răspund de scurgerea informatiilor şi a 

documentelor din compartimentele respective; 

          Art.46. -Salariatii au obligatia de a se prezenta la examenul medical de medicina muncii 

la angajarea in institurie precum si periodic ori de cate ori este organizat sau dispus de catre 

conducerea institutiei. 
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           Art.47. -Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanentă pentru 

păstrarea integritătii patrimoniului institutiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la 

minimum a cheltuielilor materiale.  

          Art.48.- Salariatii au obligatia de a îndeplini atributiile minimale descrise anterior, 

precum şi alte atributii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte, care 

decurg din actele normative în vigoare nou aparute şi din sarcinile de serviciu dispuse de 

conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atributiilor institutiei, la 

îmbunătătirea activitătii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.  

          Art.49.-Normele de etică profesională, ce sunt obligatorii pentru tot personalul din 

institutie sunt stabilite prin OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, sectiunea privind Codul de 

conduită al functionarilor publici si sectiunea privind Codul de conduita al personalului 

contractual, precum şi cele stabilite în codurile deontologice ale profesiei de consilier juridic. 

           Art.50. (1) Salariatii prevăzuti de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea  

functiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiintarea, organizarea şi functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative au obligatia să depună sau să actualizeze 

declaratiile de avere şi declaratiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. 

       (2) Declaratiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior 

încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situatia la data declarării pentru celelalte 

capitole din declaratie, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010. Persoanele suspendate din 

exercitiul functiei sau al demnitătii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor 

actualiza declaratiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării. 

       (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării 

activitătii, persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

functiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiintarea, organizarea şi functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, au obligatia să depună noi declaratii de avere şi 

declaratii de interese.  

          Art.51.- În temeiul Legii 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, 

institutiile publice şi din alte unităti care semnalează încălcări ale legii, toti salariatii au dreptul 

la protectia avertizării în interes public. Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor 

de serviciu se sanctionează conform OUG nr.57/2019, Codul Administrativ, sectiunea privind 

Statutul functionarilor publici şi Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

           Art.52.- Toate structuruile functionale ale aparatului de specialitate al primarului 

orasului Bals prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate. Art. 45 

Prezentul R.O.F. se va actualiza ori de câte ori intervin modificări; obligativitatea actualizării 

revine fiecărei structuri functionale în parte, care va aduce la cunoştinta Compartimentul 

Resurse Umane modificările intervenite 
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