
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 

 

 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ  

 

 Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamţ, doamna Maria Petrariu, 

înregistrată sub nr.3050 din 23.05.2014; 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, înregistrat sub nr.3051 din 

23.05.2014; 

- avizul comisiei juridice a Consiliului Local; 

- prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

- prevederile Legii nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată şi actualizată; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vînători-Neamţ nr. 53 din 

18.10.2013 privind aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Vînători Neamţ; 

- prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, actualizată. 

 În temeiul art. 39 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit. b  din Legea 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 
 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarului comunei 

Vînători- Neamţ, prin Compartimentul Juridic. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate; 

• Primarului comunei Vînători-Neamţ; 

• Serviciilor, compartimentelor şi birourilor din cadrul aparatului  de specialitate al 

Primarului comunei Vînători-Neamţ. 

Nr.24 
Din 28.05.2014 
 

Presedinte de sedintă: 
Consilier, Alexandru RUSU 

                               
                                                        

                                                               Contrasemnează, 
                                                             Secretar, 

                                                               Alina-Iuliana FLOŞ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total consilieri locali : 15                                           
   Prezenti :    13   
   Pentru  :   13           
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 3050  din 23.05.2014 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ 

 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ 

necesar a fi aprobat pentru asigurarea unui cadru organizatoric bine structurat privind 

desfăşurarea activităţii compartimentelor de muncă, precum şi  pentru stabilirea unor 

relaţii funcţionale ierarhice şi de colaborare. 

 Având în vedere prevederile Legii 188/1999, privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată şi actualizată, a Legii nr.7/2004, privind codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată şi actualizată, precum şi prevederile art. 4 alin. 2 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, 

consider necesară elaborarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vînători-Neamţ, cu respectarea prevederilor legale şi  a Organigramei aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Vînători-Neamţ nr. 53 din 18.10.2013. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, iniţiez şi înaintez spre aprobare 

proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ. 

 

PRIMARUL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ, 

JR. MARIA PETRARIU 
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Anexe 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIM ĂRIEI COMUNEI 

VÎNĂTORI-NEAM Ţ 

 

  

CAPITOLUL I. Dispozi ţii generale. 

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare R.O.F., este actul 

administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei comunei Vînători-Neamţ şi a 

subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi 

atribuţiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform 

legii. 

(2) Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor 

de muncă din primărie, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare. 

 

Art. 2. Sediul Primăriei comunei Vînători-Neamţ  se află în comuna Vînători-Neamţ, strada Ştefan cel 

Mare, nr. 174. 

 

Art. 3. Primăria comunei Vînători-Neamţ este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

 

Art. 4. (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Vînători-Neamţ sunt Consiliul Local, 

ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă. 

(2) Consiliul Local şi Primarul sunt aleşi în condiţiile legii privind alegerile locale. 

(3) Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă, în 

numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice ale comunei Vînători-

Neamţ. 

 

Art. 5. În relaţiile dintre Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ şi Primarul comunei nu există 

raporturi de subordonare. 

 



 
 

Art. 6. (1) Primarul este, potrivit legii, şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. 

(2) Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local, propunând acestuia, spre 

aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare al aparatului propriu. 

 

Art. 7. (1) Consiliul Local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret 

şi liber exprimat, în condiţiile legii. 

(2) Numărul membrilor Consiliului Local al comunei Vînători-Neamţ este de 15 consilieri locali aleşi. 

 

CAPITOLUL II. Structura organizatoric ă a aparatului de specialitate al  Primarului comunei 

Vînători-Neamţ. 

 

Art. 8. (1) Structura organizatorică a  aparatului de specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ 

cuprinde servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la 

prezentul regulament. 

(2) Astfel, pentru punerea în aplicare a atribuţiilor sale, Primarul comunei Vînători-Neamţ  beneficiază 

de un aparat de specialitate pe care îl conduce cu  următoarea structură organizatorică : 

1. Cabinet Primar 

2. Compartiment Stare Civilă, Relaţii cu Publicul, Secretariat 

3. Compartiment Juridic 

4. Serviciul Public de Asistenţă Socială 

5. Compartimentul Registru Agricol - Cadastru 

6. Birou Financiar Contabil, Impozite şi Taxe 

7. Compartiment Audit Intern 

8. Compartiment Urbanism - Transport Taxi 

9. Compartiment Administrativ Gospodăresc - Protecţia Mediului 

10. Compartiment Proiecte Programe - Prognoze 

11. Compartiment Poliţie Locală 

12. Compartiment Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi  Privat 

13. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

14. Compartiment Cultură, Muzeu, Bibliotecă 

 



 
 

Art. 9. (1) În cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ este prevăzut un număr de 50 posturi bugetare, 

din care, după natura raporturilor de serviciu, distingem: 

• Funcţii publice 27 

• Personal contractual 23 

(2) După natura atribuţiilor titularului funcţiei publice, distingem: 

• Funcţii publice de conducere 3 

• Funcţii publice de execuţie 24 

 

CAPITOLUL III. Atribu ţii specifice. 

SECŢIUNEA I.  Conducerea Primăriei comunei Vînători-Neamţ. 

 

A. Primarul comunei Vînători-Neamţ. 

 

Art. 10. (1) Primarul comunei Vînători-Neamţ îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful 

administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

pe care îl conduce şi îl controlează. 

(2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. 

(3) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor 

şi a ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Dispune măsurile necesare şi acordă 

sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi 

conducători ai administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului 

judeţean, în condiţiile legii. 

 

Art. 11. Primarul reprezintă comuna Vînători-Neamţ în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 

 

Art. 12. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.  

 

Art. 13. Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, primarul are 

următoarele atribuţii principale : 

1.  Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: 

• îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară;  



 
 

• asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;  

• atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; 

2. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliu local, şi anume: 

• prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială 

şi de mediu a comunei Vînători-Neamţ; 

• prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 

• elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei 

Vînători-Neamţ şi le supune aprobării consiliului local; 

3. Atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume: 

• exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

• întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 

spre aprobare consiliului local; 

• iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de 

valoare în numele comunei Vînători-Neamţ; 

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

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

4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: 

• coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului 

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

publică de interes local; 

• ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

• ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 

prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. a-d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 

• ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării 

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale , precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei 

Vînători-Neamţ; 

• numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

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

aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local; 



 
 

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

şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative; 

• asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi 

apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

5. Alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

Art. 14. (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

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

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

reprezentant al statului. 

(2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, 

sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul 

de specialitate. 

 

B. Viceprimarul comunei Vînători-Neamţ. 

 

Art. 15. (1) Primăria comunei Vînători-Neamţ are un viceprimar. Acesta îi este subordonat primarului 

şi înlocuitorul de drept al acestuia. 

(2) Primarul deleagă viceprimarului exercitarea atribuţiilor ce îi revin. 

 

Art. 16. Viceprimarul răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna 

desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia 

Primarului comunei Vînători-Neamţ. 

 

Art. 17. Viceprimarul comunei Vînători-Neamţ coordonează activitatea următoarele compartimente: 

• compartiment administrativ gospodăresc, protecţia mediului; 

• compartiment urbanism, transport taxi; 

• serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

 

 



 
 

 

C. Secretarul comunei Vînători-Neamţ. 

 

Art. 18. Secretarul comunei Vînători-Neamţ este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 

juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei 

privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 

Art. 19. Secretarul comunei Vînători-Neamţ coordonează activitatea următoarele compartimente: 

• compartiment stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat; 

• compartimentul juridic; 

• serviciul public se asistenţă socială; 

• compartimentul registru agricol – cadastru. 

 

Art. 20. În conformitate cu prevederile legale, Secretarul comunei Vînători-Neamţ are următoarele 

atribuţii : 

1. Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; 

2. Participă la şedinţele consiliului local; 

3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 

precum şi între aceştia şi prefect; 

4. Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 

5. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 

actelor prevazute la lit. a) în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

6. Asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică 

ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile 

consiliului local; 

7. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; 

8. Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar. 

 

Art. 21. Secretarul comunei Vînători-Neamţ răspunde de modul de organizare a compartimentelor 

subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate 

prin dispoziţia Primarului comunei Vînători-Neamţ. 

 



 
 

 

 

SECŢIUNEA a II-a. Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vînători-Neamţ. Personalul de execuţie. 

 

A. Cabinet Primar. 

Art. 22. Cabinetul Primarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a 

Primăriei comunei Vînători-Neamţ, direct subordonat Primarului şi care are în componenţă un post 

contractual de execuţie şi anume consilier personal al Primarului. 

 

Art. 23.  Principalele atribuţii ale cabinetului Primarului sunt: 

1. Reprezintă instituţia Primarului comunei Vînători-Neamţ în relaţia cu cetăţeanul, administraţia 

centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza 

competenţelor stabilite de Primarul comunei Vînători-Neamţ; 

2. Asigură colaborarea dintre compartimentele Primăriei comunei Vînători-Neamţ, cât şi dintre acestea 

şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi culturale, etc; 

3. Asigură înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei adresate Primarului 

comunei Vînători-Neamţ din partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi altor instituţii; 

4. Urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din cadrul 

Primăriei comunei Vînători-Neamţ; 

5. Colaborează cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei Vînători-

Neamţ, serviciile publice, instituţiile, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Preşedinţia 

şi Guvernul României, Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ etc.; 

6. Furnizează, la solicitarea Primarului comunei Vînători-Neamţ, date şi informaţi de sinteză necesare 

adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei; 

7. Întocmeşte agenda de lucru pentru Primarul comunei Vînători-Neamţ; 

8. Întocmeşte şi actualizează baza de date a agendei telefonice cu toate compartimentele structurii 

organizatorice a Primăriei comunei Vînători-Neamţ; 

9. Întocmeşte note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, Guvern etc., la 

cererea Primarului comunei Vînători-Neamţ; 

10. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

Primarul comunei Vînători-Neamţ, în condiţiile legii. 

 



 
 

 

B. Compartimentul de stare civilă, relaţii cu publicul şi secretariat. 

 

Art. 24. Compartimentul de Stare civilă funcţionează în subordinea secretarului comunei şi are în 

componenţă două posturi de funcţionari publici de execuţie şi un post de salariat contractual. 

 

Art. 25. (1) Atribuţiile Compartimentul de  Stare civilă sunt următoarele: 

1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi 

eliberează certificate doveditoare; 

2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în 

păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz; 

3. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea 

dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de 

stare civilă; 

4. Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate 

cu prevederile metodologiei de lucru; 

5. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;  

6. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind 

înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 

7. Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, respectiv serviciilor publice locale de evidenţă a 

persoanelor competente, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările 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 actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care 

rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

8. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar 

sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare; 

9. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele 

Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar, Direcţiei Judeţene de Statistică; 

10. Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru 

a evita deteriorarea sau dispariţia acestora: 

11. Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le 

păstrează în condiţii depline de securitate; 



 
 

12. Propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi 

cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţă 

a persoanelor; 

13. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial 

sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

14. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de 

lege; 

15. Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, 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 exemplarul I; 

16. Sesizează imediat serviciul judeţean de evidenţă a persoanelor, în cazul dispariţiei unor documente 

de stare civilă cu regim special; 

17. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, 

asigură rectificarea actelor de stare civilă şi transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă 

procurate din străinătate; 

18. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea ori modificarea 

actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a 

naşterii; 

19. Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidentă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 

20. 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; 

21. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 

22. Întocmeşte situaţiile statistice, sinteze ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în 

cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune; 

23. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 

24. 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; 

25. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate 

necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi. 

26. Întocmeşte şi eliberează la cererea persoanelor interesate formularul - anexa 24. 

27. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 



 
 

 (2) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către autorităţile administraţiei publice locale ale 

municipiilor prin ofiţerii de stare civilă. Este ofiţer de stare civilă primarul, care îşi deleagă exercitarea 

acestor atribuţii unor funcţionari din aparatul propriu. 

(3) Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice îndrumă şi controlează autorităţile 

administraţiei publice locale în domeniul stării civile. 

(4) Prefectul şi preşedintele consiliului judeţean organizează, îndrumă şi controlează activitatea de stare 

civilă desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Art. 26. Principalele atribuţii pe linie de relaţii cu publicul şi secretariat sunt: 

1. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor. 

2. Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, 

modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete; 

3. Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ 

constituit la nivelul compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; 

4. Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării 

acestora; 

5. Repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele 

special destinate; 

6. Expediază corespondenţa, urmăreşte circuitul documentelor/corespondenţei şi prezintă periodic 

superiorilor ierarhici informări cu privire la stadiul rezolvării acestora; 

7. Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal, precum 

şi arhivarea petiţiilor şi răspunsurile acestora;  

8. Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor. 

9. Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi 

întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic; 

10. Întocmeşte raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

11. Întocmeşte şi redactează anual Raportul Primarului comunei Vînători-Neamţ. 

12.  Asigură informarea cetăţenilor cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate, 

precum şi la programul de audienţe şi  de relaţii  cu publicul. 

13. Informează şi îndrumă publicul referitor la atribuţiile şi competenţa compartimentelor primăriei, 

oferind informaţii pentru diverse solicitări. 

14. Afişează diferite comunicări la avizierul Primăriei. 



 
 

15. Asigură informarea publică directă a cetăţenilor potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

16. Asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

 

 

 

C. Compartimentul juridic. 

 

Art. 27. Compartimentul juridic funcţionează în subordinea Secretarului comunei Vînători-Neamţ şi 

are în componenţă un post de funcţionar public, respectiv consilier juridic. 

 

Art. 28. (1) Compartimentul juridic apără drepturile şi interesele instituţiei la încheierea de acte 

juridice sau în faţa organelor de jurisdicţie. 

(2) Atribuţiile principale ale compartimentului juridic sunt: 

1. Reprezintă şi  susţine interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor 

jurisdicţionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire şi cercetare penală, cât şi a notarilor 

publici; 

2. Colaborează, la cerere, cu serviciile, birourile şi compartimentele la întocmirea proiectelor de 

dispoziţii şi de hotărâri; 

3. Instrumentează dosarele în care primarul, comuna, respectiv Consiliul local al comunei Vînători-

Neamţ sunt părţi. În acest sens: 

a) Studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale comunei ori ale 

Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ; 

b) Analizează oportunitatea şi legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza 

referatelor aprobate de primar, întocmite de direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare 

promovării acestora; 

c) Formulează întâmpinări în dosarele în care primarul, comunei, respectiv Consiliul local al comunei 

Vînători-Neamţ este citat în calitate de pârât; 

d) Invocă excepţii, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de sedinţă etc., ori 

de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens; 



 
 

e) Analizează oportunitatea şi legalitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în 

dosare şi, în cazul în care se impune, exercită căile de atac prevăzute de lege. În caz contrar, întocmeşte 

un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobat de primarul 

comunei Vînători-Neamţ; 

f) Asigură reprezentarea primarului, comunei şi Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ, la 

termenele stabilite de instanţe, pentru soluţionarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost încredinţat; 

g) Definitivează procesele şi solicită investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti 

definitive şi irevocabile, acestea urmând a fi comunicate direcţiilor/serviciilor/birourilor interesate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, spre ştiinţă ori punere în 

executare; 

4. Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de concesiune, închiriere, asociere, participaţiune, vânzare-

cumpărare etc., cu excepţia contractelor guvernate de dispoziţiile O.U.G nr. 34/2006; 

5. Vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituţia le încheie cu terţi; 

6. Soluţionează reclamaţiile, sesizările, cererile, adresate Compartimentului juridic sau repartizate 

acestuia, cu respectarea prevederilor legale; 

7. Pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în probleme ce intră în competenţa 

lor de soluţionare, în condiţiile legii; 

8. Formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale Primăriei. 

9. Ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul  instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată. 

10. Întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competenţa 

de soluţionare a acestuia; 

11. Ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, care intră în competenţa 

acestuia; 

12. Acordă asistenţă şi consultanţă juridică direcţiilor/serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi al serviciilor publice ori de câte ori se înregistrează o solicitare în acest 

sens; 

13. Participă la comisii de licitaţii, alte comisii înfiinţate prin dispoziţii ale primarului comunei 

Vînători-Neamţ şi din care a fost propus să facă parte; 

14. Informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt 

părţi; 

15. La solicitarea direcţiilor/serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al 

serviciilor publice, redactează proiecte de contracte şi participă, la cerere, la negocierea clauzelor 

legale contractuale; 



 
 

16. Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul 

instanţei de judecată. 

17. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

D. Serviciul public de asistenţă socială. 

 

Art. 29. (1) Serviciul public de asistenţă socială funcţionează în subordinea Secretarului comunei 

Vînători-Neamţ şi are în componenţă: 

• un post de funcţionar public de conducere 

• două posturi de funcţionari publici de execuţie 

• cinci zeci de posturi de salariaţi contractual 

(2) Serviciul de asistenţă socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale 

comunităţii în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 

Art. 30. În domeniul protecţiei copilului, serviciul public de asistenţă socială are următoarele atribuţii:  

1. Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din comuna Vînători-Neamţ, respectarea şi realizarea 

lor, asigurând centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii; 

2. Identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de 

protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de prevenire a abandonului 

copilului; 

3. Realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

4. Acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii 

acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului; 

5. Exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de administra bunurile acestuia în situaţiile şi in condiţiile 

prevăzute de lege; 

6. Susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

7. Identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere, asigură 

consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor si obligaţiilor acestora, 

asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale, 

etc.; 



 
 

8. Asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul 

care a săvârşit o fapta prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal; 

9. Asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri 

precum şi a comportamentului delicvent; 

10. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în 

activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru 

îmbunătăţirea acestei activităţi. 

11. Realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii 

societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului; 

12. Asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate; 

13. Asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale în conformitate cu responsabilităţile 

ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare. 

14. Întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii. 

15. Întocmeşte documentaţia necesară acreditării ca furnizor de servicii sociale. 

16.  Alte atribuţii ce îi revin potrivit legislaţiei din domeniu. 

 

Art. 31. În domeniul protecţiei persoanelor adulte, serviciul public de asistenţă socială are următoarele 

atribuţii:  

1. Evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia; 

2. Elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau 

combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de alcool, 

precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; 

3. Organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în 

domeniul asistentei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul 

persoanelor la aceste drepturi; 

4. Organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează 

accesul acesteia în alte instituţii specializate; 

5. Evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistentă socială de care beneficiază persoana 

precum şi respectarea drepturilor acesteia; 

6. Asigură consiliere şi informaţii privind problematică socială; 

7. Asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistentei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor 

care implică risc crescut de marginalizarea şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgentă; 



 
 

8. Asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul 

protecţiei sociale; 

9.Realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială; 

10. Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile locale 

pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice; 

11. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de 

programe de asistenţă sociala de interes local; 

12. Asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei reţele 

eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia; 

13. Asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul 

neîngrădit al persoanelor cu handicap; 

14. Asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, 

stabilite de legislaţia în vigoare. 

15.  Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

Art. 32. În materie de autoritate tutelară, serviciul public de asistenţă socială are următoarele atribuţii :  

1. Oferă consiliere părinţilor cu privire la soluţionarea problemelor privind minorii, probleme atât de 

ordin moral, cât şi probleme juridice; 

2. Oferă consiliere părţilor adverse aflate în proces de divorţ, cu privire la limitele implicării unui 

minor în acest proces, atitudinea părinţilor faţă de minor, cât şi poziţia avută de fiecare părinte în 

procesul de creştere şi educare a copilului, până  la pronunţarea instanţei, cât mai ales după ce va fi 

stabilită încredinţarea; 

3. Oferă consiliere părţilor adverse aflate în proces de divorţ cu privire la exercitarea în comun a 

autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor 

personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi  stabilirea contribuţiei părinţilor la 

cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională a copiilor minori, în conformitate cu 

prevederile legale; 

4. Întocmeşte dispoziţii şi  referate pentru curatele speciale cu privire la minori, la solicitarea expresă a 

autorităţilor; 

5. Întocmeşte dispoziţii şi referate pentru contracte de întreţinere a persoanelor vârstnice, le reprezintă 

în instanţă şi instituţii pentru diferite cauze, comunică dispoziţiile petenţilor şi urmăreşte aducerea lor 



 
 

la îndeplinire, înregistrează dispoziţiile în evidenţele serviciului, efectuează anchete sociale la persoane 

vârstnice care doresc încheierea de contracte de întreţinere în conformitate cu prevederile legale; 

6. Efectuează în teren şi întocmeşte anchete psihosociale pentru divorţuri la solicitarea expresă a 

instanţelor de judecată; 

7. Efectuează în teren şi întocmeşte anchete psihosociale pentru divorţuri la solicitarea expresă a 

Birourilor Notarilor Publici, în caz de divorţ prin acordul părţilor; 

8. Efectuează în teren şi întocmeşte anchete sociale pentru persoane vârstnice; 

9. Asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor notariale; 

10. Efectuează în teren anchete sociale la domiciliul persoanelor puse sub tutelă de instanţele de 

judecată, verificând administrarea corectă a patrimoniului persoanelor protejate de tutelă. 

11. Identifică problemele medico - sociale ale comunităţii. 

12. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

Art. 33. (1) Atribuţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială potrivit Legii 416/2001, privind 

venitul minim garantat: 

a) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea ajutorului social; 

b) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea ajutorului de urgenţă; 

c) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea ajutorului de înmormântare. 

(2) Atribuţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială potrivit Legii 519/2002, modificată şi 

completată prin Legea 343/2004, privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu 

handicap: 

a) întocmirea documentaţiei pentru prezentarea la Comisia de expertiză a persoanelor adulte cu 

handicap; 

b) întocmirea dosarului pentru obţinerea avizului pentru asistent personal; 

c) întocmirea documentaţiei pentru internarea în centre de îngrijire şi asistenţă; 

d) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea ajutorului special pentru persoanele cu dizabilităţi. 

(3) Atribuţii în domeniul alocaţiilor de stat şi anchetelor sociale: 

a) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii; 

b) întocmirea documentaţiei pentru obţinerea alocaţiei pentru susţinerea familiei; 

c) întocmirea anchetelor sociale pentru obţinerea burselor sociale de către studenţi sau elevi; 

d) întocmirea documentaţiei în vederea prevenirii şi  combaterii marginalizării sociale. 



 
 

(4) Atribuţii conferite de Legea 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece: 

a) verifică corectitudinea datelor înscrise în declaraţie; 

b) efectuează, prin sondaj, anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; 

c) întocmeşte documentaţia pentru emiterea dispoziţiei de acordare/suspendare/respingere, după 

caz, a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada de iarnă (noiembrie-martie). 

 

E. Compartimentul registru agricol – cadastru. 

 

Art. 34. Compartimentul registru agricol – cadastru funcţionează în subordinea Secretarului comunei 

Vînători-Neamţ şi are în componenţă două posturi de funcţionari publici de execuţie şi un post salariat 

contractual. 

 

Art. 35. Obiectivele compartimentului registru agricol – cadastru sunt acelea de a înregistra terenurile 

pe categorii de folosinţă şi zone de imputare, urmărirea evidenţei animalelor, eliberarea adeverinţelor 

pentru acordarea de subvenţii, asigurarea unor servicii de calitate privind cadastrul pentru persoane 

fizice sau juridice. 

 

Art. 36. Principalele atribuţii ale compartimentului registru agricol – cadastru sunt: 

1. Realizează evidenţa Registrului agricol la zi, conform legislaţiei în vigoare; 

2. Eliberează pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor 

agricole pe piaţă; 

3. Redactează răspunsurile la cererile adresate de producători privind modificări de poziţii, adeverinţe 

solicitate în baza Registrului Agricol etc.; 

4. Întocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul 

alfabetic; 

5. Eliberează bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor; 

6. Transcrie în registrele agricole animalele vândute / cumpărate, produşii obţinuţi din fătări şi 

animalele moarte; 

7. Eliberează adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare; 

8. Centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele tehnice de 

completare a registrului agricol; 

9. Înregistrează de la gospodării producţia vegetală si animală, cu respectarea legii; 



 
 

10. Verifică şi avizează documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de 

subvenţii producătorilor agricoli; 

11. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de 

utilizare a terenurilor; 

12. La sesizarea deţinătorilor de terenuri, constată daunele provocate culturilor de factori climatici şi de 

animale; 

13. Eliberează certificate de producător şi le vizează trimestrial; 

14. Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de arendă; 

15. Ţine evidenţa veteranilor de război şi a văduvelor de veterani şi întocmeşte documentaţie pentru 

obţinerea biletelor auto şi CFR, potrivit legislaţiei în vigoare; 

16. Dă consultaţii şi informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a serviciului; 

17. Colaborează cu regiile şi societăţile specializate în intabulări, dezmembrări, în vederea elaborării 

documentaţiilor cadastrale, conform legii; 

18. Furnizarea datelor necesare impozitării terenurilor din comună; 

19. Identificarea terenurilor ce trebuie retrocedate conform Legii nr. 10/2001; 

20. Identificarea terenurilor libere sau ocupate de construcţii, cu bună credinţă; 

21. Analizează  cererile  formulate  pentru  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  asupra terenului  

reprezentând  propuneri  pentru  rezolvarea  lor  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  fondului 

funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii; 

22. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar; 

23. Completează  planurile  cadastrale  şi  registrul  cadastral  cu  terenurile  redobândite  prin 

sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor 

fondului funciar; 

24. Participă la expertize tehnice ale judecătoriei atunci când există solicitare; 

25. Eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor; 

26. Întocmeşte procese-verbale de punere în posesie; 

27. Identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri; 

28. Colaborează cu alte servicii la identificarea şi măsurarea terenurilor care se  încadrează în aplicarea 

Legii fondului funciar si a Legii Cadastrului;  

29. Ia în evidenţă şi comunică instituţiilor şi serviciilor dispoziţiile primarului privind modificarea 

denumirii străzilor şi a numerelor poştale de pe raza oraşului;  

30. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului 

funciar;  



 
 

31. Înaintează Comisiei Judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;  

32. În urma validării lucrărilor de către Prefectură participă împreună cu membrii comisiei la punerea 

în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri; 

33. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

F. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe. 

 

Art. 37. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe funcţionează în subordinea Primarului comunei 

Vînători-Neamţ şi are în componenţă: 

• o funcţie publică de conducere 

• şase posturi de funcţionari publici de execuţie. 

 

Art. 38. Atribuţiile specifice ale biroului financiar contabil, impozite şi taxe, pe linie financiar 

contabilă, sunt: 

1. Exercită controlul financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale; 

2. Efectuează şi înregistrează cronologic şi sistematic plăţile prin casierie şi prin conturile din 

trezorerie, cu respectarea legii; efectuează încasările în numerar a veniturilor proprii (chirii, sulte taxe 

autorizaţii, amenzi, rate locuinţă, garanţii licitaţii, redevenţe, certificat urbanism etc); 

3. Urmăreşte permanent încadrarea plăţilor în prevederile bugetare trimestriale respectând destinaţiile 

fondurilor alocate în buget pe capitole, articole şi aliniate; 

4. Solicită, atunci când se justifică, viramente de credite între articole şi alineate în limita necesarului şi 

în conformitate cu prevederile legale, suplimentări de fonduri, pe capitole, articole şi alineate,conform 

legii; 

5. Înregistrează în mod cronologic mişcările de valori materiale, pe bază de acte justificative, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi verifică concordanţa dintre evidenţa contabilă a acestora cu cea 

gestionară; 

6. Organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a bunurilor materiale; 

7.  Întocmeşte lunar, balanţa de verificare şi execuţia bugetară pe capitole, articole şi alineate şi verifică 

concordanţa acesteia cu contul de execuţie din trezorerie; 

8.  Întocmeşte trimestrial, darea de seamă contabilă şi bilanţul contabil; 



 
 

9.  Calculează drepturile băneşti pentru funcţionarii publici, pentru personalul încadrat pe bază de 

contract individual de muncă şi pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, întocmeşte fişele 

fiscale pentru veniturile din salarii şi cele asimilate salariilor şi le depune la Administraţia Financiară. 

10. Întocmeşte şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată ale Primăriei către bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de 

sănătate; 

11. Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; 

12. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acestei în limitele de 

cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;  

13. Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţiei al bugetului; 

14. Întocmeşte şi depune la Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ situaţii informative lunare cu privire 

la numărul de personal şi fondul de salarii şi semestrial, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Neamţ, situaţii informative cu privire la statele de funcţii, numărul de personal şi fondul de salarii; 

15. Urmăreşte contractele de rate încheiate între Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ şi 

persoane fizice, pentru imobilele vândute; 

16. Analizează legalitatea şi oportunitatea angajării unor împrumuturi de pe piaţa financiară internă şi 

externă, pe termen scurt, mediu şi lung, în vederea realizării unor obiective de investiţii; 

17. Pregăteşte materialele necesare contractării împrumuturilor de pe piaţa internă şi externă în limitele 

stabilite prin dispoziţiile legale, luând în calcul indicatorii de performanţă financiari şi bugetari precum 

şi capacitatea de îndatorare; 

18. Întocmeşte rapoartele, referatele şi proiectele de hotărâri privind contractarea creditelor pentru 

investiţii; 

19. Întocmeşte documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în vederea atribuirii 

contractelor de achiziţie publică a serviciilor de creditare financiară, de consultanţă şi de intermediere 

financiară; 

20. Urmăreşte derularea contractelor de credit conform prevederilor cuprinse în acestea; 

21. Informează Ministerul Finanţelor Publice cu privire la Hotărârile Consiliului Local privind 

contractarea de împrumuturi pentru investiţii; 

22. Completează la zi Registrul datoriei publice şi Registrul garanţiilor locale; 

23. Elaborează lucrări pentru furnizarea de informaţii solicitate de conducător, bancă, organe de 

control. 

24. Întocmeşte  documentele  justificative  pentru  orice  operaţie  care  afectează  patrimoniul unităţii; 

25. Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; 



 
 

26. Furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor 

obţinute de unitate; 

27. Asigura legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor; 

28. Participă  la  şedinţele  comisiilor  de  specialitate  ale  consiliului  local,  prezentând  situaţiile 

cerute de membrii acestora; 

29. Prezintă  rapoarte  despre  activitatea  biroului  solicitate  de  Primar,  Consiliul  Local, 

Administraţia Financiară , Prefectură, Consiliul Judeţean; 

30. Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune  pentru  salariaţii  Primăriei,  precum  şi evidenţa 

timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei; 

31. Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de 

inventar de  scurta durata şi mica valoare, bunurilor materiale,  confruntând rezultatele obţinute cu 

evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se  impun, înregistrând minusurile şi plusurile 

de inventar; 

32. Întocmeşte  referate  de  specialitate  şi  colaborează  cu  Compartimentul  Juridic  în  vederea 

elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice 

activităţii biroului; 

33. Întocmeşte dări de seamă; 

34. Ţine evidenţa furnizorilor, debitorilor, creditorilor, pe fiecare capitol bugetar în parte; 

 

Art. 39. Atribuţiile specifice ale biroului financiar contabil, impozite şi taxe, pe linie impozite şi taxe, 

sunt: 

1. Constată, stabileşte şi urmăreşte impozitele şi taxele locale, datorate de persoanele fizice şi 

persoanele juridice. 

2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor. 

3. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil. 

4. Verifică periodic persoanele fizice şi persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri 

sau venituri supuse impozitelor  şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al 

bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor f ăcute, cu modificările intervenite operând, 

după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen. 

5. Urmăreşte achitarea de către persoanele fizice şi persoane juridice a taxelor pentru ocupare a 

terenului aparţinând domeniului public cu garaje, boxe, chioşcuri şi rulote prin verificarea după caz a 

documentelor primare doveditoare. 



 
 

6. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia 

fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate. 

7. Supune impunerii bunurile identificate ale contribuabililor, prin acţiuni proprii dar şi în colaborare 

cu celelalte compartimente din cadrul comunei. 

8. Ţine evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale. 

9. Analizează, cercetează şi propunere soluţionarea cererilor şi contestaţiilor cu privire la stabilirea 

impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice şi persoanele juridice. 

10. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi persoane juridice 

care datorează impozite şi taxe bugetului local. 

11. Întocmeşte dosare pentru debitele primite de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale 

privind identificarea debitelor şi confirmarea preluării în evidenţă fiscală a acestor debite. 

12. Aplica dispoziţiile Codului fiscal şi a normelor de aplicare a acestuia cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a Codului de procedură fiscală. 

13. Stabileşte şi impune impozite şi taxe locale datorate de către contribuabilii persoane juridice - 

impozit clădiri, impozit teren, impozit asupra mijloacelor de transport; taxa pentru folosirea mijloacelor 

de reclamă şi publicitate, taxă hotelieră, impozitul pe spectacole, etc. 

14. Întocmeşte referate de compensări şi restituiri conform prevederilor legale în vigoare. 

15. Gestionează dosare fiscale. 

16. Predă documentele la arhiva instituţiei. 

17. Întocmeşte adrese către instituţii publice care solicită date referitoare la bunurile mobile şi imobile 

ale contribuabililor persoane juridice conform Codului de procedura fiscala (Poliţie, Parchet, 

Judecătorie, executori judecătoreşti, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Primării, etc) 

18. Participă la inventarierea anuală a masei impozabile. 

19. Acorda asistenţă specializată tuturor contribuabililor persoane juridice privind impozitele şi taxele 

locale. 

20. Desfăşoară activităţi de consultare şi îndrumare a contribuabililor în vederea respectării 

prevederilor legale. 

21. Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la compensarea şi restituirea creanţelor fiscale, 

constituirea de garanţii, poprire şi sechestru asiguratoriu, prescripţia dreptului de a cere executarea 

silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea, stingerea creanţelor fiscale prin executare 

silită a persoanelor fizice şi juridice, urmărirea debitorilor insolvabili, deschiderea procedurilor 

reglementate de Legea insolvenţei. 



 
 

22. Verifică documentaţiile şi propunerile privind restituiri / compensări de sume şi dacă le găseşte 

întemeiate le avizează favorabil ordonatorului principal de credite. 

23. Organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a 

bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului 

local. 

24. Urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate pe veniturile şi disponibilităţile băneşti ale debitorilor 

bugetului local persoane fizice şi juridice. 

25. Răspunde de aplicarea de măsuri asiguratorii prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile 

sau imobile ale debitorului persoane fizice şi juridice, în situaţia în care agentul economic nu are 

disponibil în contul bancar daca nu se încasează în totalitate debitul restant. 

26. Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi serviciile publice şi 

asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi executarea 

acestora. 

27. Respectă prevederile legale privind evidenţa amenzilor de circulaţie/contravenţionale şi a 

amenzilor diverse. 

28. Înregistrează în registrul general de intrare toate documentele depuse de contribuabili persoane 

fizice şi juridice. 

29. În susţinerea datelor înscrise în deconturi, declaraţii de impunere, solicită  contribuabililor copii 

după documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor( acte de identificare,  certificate de 

înmatriculare emise de Registrul Comerţului, acte de proprietate, documente contabile etc.) 

30. Înregistrează/radiază în/din evidenţele fiscale a bunurilor mobile şi imobile dobândite de către 

contribuabili, în baza declaraţiei contribuabilului şi a actelor justificative. 

31. Întocmeşte decizii de impunere pentru contribuabili persoane fizice şi juridice. 

32. Constata neregulile în evidenţa fiscală a contribuabililor şi îndreptă erorile constatate potrivit 

procedurilor legale. 

33. Întocmeşte raportări privind situaţia contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au achitat 

obligaţiile fiscale înscrise în deciziile de impunere. 

34. Întocmeşte documente anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi le înaintează spre 

aprobare Consiliului Local. 

35. Ţine evidenţa şi înscrie la masa credală creanţele fiscale datorate bugetului local de către 

persoanele juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolvenţei, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



 
 

36. Verifică bazele de impunere, legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale întocmite de 

contribuabili persoane fizice şi juridice. 

37. Verifică corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili persoane fizice 

şi juridice. 

38. Verifică respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile. 

39. Stabileşte diferenţele de plată şi accesoriile acestora. 

40. Efectuează inspecţii fiscale conform prevederilor legale. 

41. Urmăreşte respectarea prevederilor legale în vigoare privind registrul unic de control. 

42. Organizează şi ţine la zi contabilitatea, veniturilor, debitorilor, creditorilor din impozite şi taxe 

precum şi alte venituri ale bugetului local. 

43. Asigură evidenţierea corectă a operaţiunilor efectuate în numerar sau prin virament prin programul 

informatic. 

44. Respectă prevederile legale privind evidenţa veniturilor din închirieri şi concesiuni. 

45. Urmăreşte respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acordarea bonificaţiilor, 

scutirilor, reducerilor de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local. 

46. Urmăreşte  respectarea  prevederilor  legale  în  vigoare  privind ordinea  stingerii  datoriilor  de  

către contribuabili persoane fizice. 

47. Urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local al comunei Vînători-Neamţ şi a dispoziţiilor 

Primarului comunei Vînători-Neamţ şi răspunde de respectarea actelor normative în domeniul 

economico-financiar. 

48. Centralizează zilnic încasările în numerar din impozite şi taxe locale pe fiecare indicativ. 

49. Urmăreşte respectarea regulamentului operaţiunilor de casă. 

50. Urmăreşte întocmirea situaţiei încasărilor pe baza documentelor justificative. 

51. Analizează cauzele care determină anularea unor chitanţe din programul de informatică. 

52. Conduce zilnic evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul zilnic al casieriei, asigură 

întocmirea corectă a jurnalelor de casă. 

53. Asigură aplicarea măsurilor privind înregistrarea şi securitatea numerarului existent în casieria 

proprie. 

54. Răspunde de buna desfăşurare a activităţilor informatice din cadrul Biroului. 

55. Sesizează furnizorul de servicii informatice de neregulile sau disfuncţionalităţile apărute în softul 

utilizat de Birou şi urmăreşte modul de realizare a acestora. 

56. Asigură îndeplinirea tuturor sarcinilor ce decurg din legea nr.260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor  împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. 



 
 

57. Răspunde de integritatea şi securitatea numerarului existent în casieria proprie. 

58. Eliberează certificate de atestare fiscală şi adeverinţe respectând prevederile legale în vigoare. 

59. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite 

de la şefii ierarhici, în condiţiile legii. 

 

G. Compartimentul audit intern.  

Art. 40. Compartimentul audit intern funcţionează în subordinea Primarului comunei Vînători-Neamţ 

şi are în componenţă un post de funcţionar public de execuţie. 

 

Art. 41. (1) Principalele atribuţii ale compartimentului audit intern sunt: 

1. Elaborează norme metodologice specifice Primăriei comunei Vînători-Neamţ, cu avizul UCAAPI 

(Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern). 

2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public 

intern cuprinse în proiectul planului de audit public intern se face în funcţie de următoarele elemente de 

fundamentare: 

   a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau        

operaţiuni; 

b) criterii semnal/sugestiile ordonatorului principal de credite; 

c) temele defalcate din planul anual al UCAAPI; 

d) numărul entităţilor publice subordonate; 

e) respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani; 

f) tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata; 

g) recomandările Curţii de Conturi. 

3. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar 

şi control ale Primăriei comunei Vînători-Neamţ sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

4. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice 

auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale 

de audit; 

6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

7. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului comunei 

Vînători-Neamţ şi structurii de control intern abilitate; 



 
 

8. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul 

compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu Primarul comunei Vînători-

Neamţ. 

9. Auditorul intern desfăşoară şi auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter 

excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern. 

10. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

(2) Compartimentul audit public intern colaborează cu toate compartimentele şi serviciile publice 

locale din cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ. 

(3) Auditorii publici interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format 

electronic, personalul de conducere şi de execuţie din structura auditată având obligaţia sa ofere 

documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite. 

 

H. Compartimentul urbanism – transport taxi. 

 

Art. 42. Compartimentul urbanism – transport taxi funcţionează în subordinea Viceprimarului comunei 

Vînători-Neamţ şi are în componenţă un post de funcţionar public de execuţie. 

 

Art. 43. Principalele atribuţii ale compartimentului urbanism – transport taxi sunt: 

1. Iniţiază şi propune spre aprobare Consiliului Local conform competenţelor legale documentaţiile de 

urbanism şi amenajarea teritoriului : Planul Urbanistic General, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri 

Urbanistice de Detaliu; 

2. Asigură elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de dezvoltare şi organizare urbanistică a 

comunei; 

3. Întocmeşte şi eliberează Certificatele de urbanism, Autorizaţiile de construire şi Autorizaţiile de 

demolare, conform prevederilor legale; 

4. Verifică încadrarea agenţilor economici în Planul General de Urbanism şi a Planurilor de 

Amplasament prezentate de terţi în cadrul detaliilor urbanistice avizate; 

5. Urmăreşte realizarea măsurilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protecţia mediului 

ambient, îmbunătăţirea aspectului comunei, participă cu alte organe locale de specialitate la acţiuni de 

prevenire a poluării mediului ambient; 



 
 

6. Urmăreşte respectarea specificului localităţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului, face propuneri 

corespunzătoare autorităţii locale la eliberarea Autorizaţiilor de construire; 

7.  Participă în cadrul Comisiei de coordonare a lucrărilor edilitare la avizarea acestora pe teritoriul 

comunei Vînători-Neamţ; 

8. Face propuneri în vederea avizării de către autoritatea locală, a amplasării de obiective industriale în 

alte zone funcţionale, urmărind încadrarea lor armonioasă în ansamblul zonei şi rezolvarea cât mai 

economică a utilităţilor; 

9. Urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public conform destinaţiilor stabilite prin Planurile 

de Urbanism aprobate de Consiliul local; 

10. Fundamentează şi propune studii de amenajare a teritoriului, urmăreşte aplicarea acestora, după 

aprobarea autorităţii locale; 

11. Organizează şi exercită controlul conform legii pentru executarea întocmai a documentaţiilor 

aprobate în domeniul construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului; 

12; Ţine evidenţa documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

13. Evidenţiază şi actualizează zonele cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, ansamblurile şi 

monumentele istorice şi de arhitectură, şi stabileşte programe de restaurare şi conservare a acestora pe 

raza comunei, în concordanţă cu organismele teritoriale interesate; 

14. Ţine evidenţa şi asigură protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură; 

15. Întocmeşte certificate de nomenclatură stradală.  

16. Actualizează în permanenţă Registrul certificatelor de urbanism, Registrul autorizaţiilor de 

construire şi Registrul autorizaţiilor de demolare, înregistrând certificatele de urbanism, autorizaţiile de 

construire şi autorizaţiile de demolare în ordinea emiterii;  

17.  Face propuneri pentru avizarea prin Comisia de urbanism a lucrărilor de construcţii industriale, 

locuinţe, dotări social–culturale, propuse în documentaţiile de urbanism; 

18.  Evidenţiază avizele Comisiei de urbanism; 

19. Întocmeşte şi emite acordul unic şi obţine avizele solicitate prin certificatele de urbanism în 

vederea emiterii acestora; 

20. Asigură consultarea fişelor tehnice de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi 

urbane la sediul administraţiei publice locale; 

21. Fundamentează propuneri de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcţionalităţii 

compartimentului şi realizarea atribuţiilor; 

22. Urmăreşte  realizarea  lucrărilor  de  construcţii autorizate, verifică în  teren declaraţia de începere a 

lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective; 



 
 

23. Participă la şedinţele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate; 

24. Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului. 

25. Execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii; 

26. Rezolvă şi  răspunde  în  scris la sesizările şi  audientele cetăţenilor referitoare la semnalarea 

cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii; 

27. Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor 

care intenţionează să execute lucrări  fără obţinerea prealabilă a avizelor şi  autorizaţiilor de construcţii; 

28. Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în  

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

modificata si completata prin Legea nr. 453/2001; 

29. Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de 

pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare); 

30. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care  încalcă 

prevederile legale privind disciplină în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat 

în Construcţii; 

31. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea elaborării 

proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii 

compartimentului; 

32. Întocmeşte fişa bunurilor rechiziţionabile potrivit Legii 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi 

prestările de servicii în interes public; 

33. Gestionează situaţia cererilor solicitanţilor în vederea dreptului de acces pe proprietatea 

publică/privată a UAT în conformitate cu prevederile Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice şi a H.C.L. nr.10/2014; 

34. Întocmeşte şi actualizează ,, Programul de aprovizionare al populaţiei comunei Vînători-Neamţ” cu 

principalele produse alimentare în caz de mobilizare sau război.    

35. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

I. Compartimentul administrativ gospodăresc – protecţia mediului. 

 

Art. 44. Compartimentul administrativ gospodăresc – protecţia mediului funcţionează în subordinea 

Viceprimarului comunei Vînători-Neamţ şi are în componenţă opt posturi de salariaţi contractuali. 

 



 
 

Art. 45. Atribuţiile compartimentului administrativ gospodăresc – protecţia mediului, pe linie 

administrativ gospodăresc sunt: 

1. Asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din 

toate compartimentele Primăriei;  

2. Controlează modul de folosire al bunurilor mobile si imobile;  

3. Efectuează împreună cu biroul financiar contabil, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi 

a obiectelor de inventar;  

4. Asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente 

tehnice;  

5. Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou;  

6. Face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, urmărind 

executarea lor, participând la recepţia finală;  

7. Urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor, a alimentării cu apa, în 

funcţie de cota de consum normată;  

8. Întocmeşte şi completează la zi evidenţa mijloacelor mobile şi imobile şi a obiectelor de inventar; 9. 

Organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în sediul Primăriei;  

10.Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru şi de protecţie a personalului de 

întreţinere;  

11. Urmăreşte şi asigură modul de administrare a fondurilor pentru reparaţii imobile şi sanitare în 

cadrul Primăriei; 

12. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

Art. 46. (1) Compartimentul administrativ gospodăresc – protecţia mediului urmăreşte şi asigură prin 

mijloace specifice de inspecţie şi control, verificare, îndrumare, constatare şi sancţionare, modul de 

respectare a normelor legale privind protecţia mediului, de către instituţiile publice, agenţii economici 

şi alte persoane juridice, precum şi de către cetăţeni pe raza comunei Vînători-Neamţ. 

(2) Atribuţiile compartimentului administrativ gospodăresc – protecţia mediului, pe linie protecţia 

mediului sunt: 

1. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către personalul 

anume desemnat în acest sens; 

2. Verifică respectarea graficului de colectare a deşeurilor menajere; 

3. Verifică transportul resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi; 



 
 

4. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, agenţii 

economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a 

diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în 

care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a spaţiilor verzi, etc.; 

5. Verifică efectuarea depozitărilor de orice fel în alte locuri decât cele autorizate; 

6. Verifică menţinerea în perfectă stare a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat; 

7. Verifică întreţinerea curăţeniei în sălile de spectacole şi terenurile aferente acestora; 

8. Verifică întreţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau UE; 

9. Verifică respectarea interdicţiei de murdărire a domeniului public; 

10. Verifică modul de asigurare a curăţeniei în locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, 

concertelor, adunări publice sau alte manifestări publice în timpul desfăşurării şi după încheierea 

acestora; 

11. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice privind îndepărtarea zăpezii 

şi gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le deţin în proprietate sau prin închiriere şi 

asigurarea deratizării şi dezinsecţiei imobilelor; 

12. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice privind curăţarea mijloacelor 

de transport la ieşirea din incinta şantierelor; 

13. Verifică respectarea interdicţiei de parcare a autovehiculelor pe spaţii verzi; 

14. Verifică respectarea standardelor şi normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră de către 

agenţii economici; 

15. Verifică păstrarea curăţeniei albiilor şi cursurilor de ape ce traversează comuna; 

16. Verifică condiţiile de creştere a animalelor în gospodăriilor populaţiei; 

17. Verifică protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 

18. Verifică deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public şi în ape curgătoare şi în 

lacuri; 

19. Verifică prevenirea şi identificarea depozitărilor ilegale de gunoaie; 

20. Verifică păstrarea curăţeniei în pieţe, târguri şi oboare; 

21. Organizează activităţi ecologice cu elevi şi studenţi, asociaţii de proprietari şi O.N.G.-uri ecologiste 

cu scopul de educare a cetăţenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de 

curăţenie, faţă de natură şi faţă de mediul înconjurător; 

22. Verifică modul de funcţionare a agenţilor economici cu respectarea prevederilor legale de mediu; 

23. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor comunei, legate de 

problemele specifice serviciului; 



 
 

24. Răspunde de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor permanente şi temporare, a dispoziţiilor venite pe 

cale ierarhică, privind buna gospodărire şi protecţia mediului înconjurător, în comuna Vînători-Neamţ; 

25. Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări; 

26. Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către conducere; 

27. Dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării 

deficienţelor constatate; 

28. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă; 

29. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde; 

30. Verifică modul de respectare a legislaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor; 

31. Aplică legislaţia privind eliberarea domeniului public de autovehiculele abandonate -  identificarea 

proprietarilor, somare, ridicare, trecerea în proprietatea statului; 

32. Coordonează activitatea persoanelor asistate social care efectuează muncă în folosul comunităţii - 

activităţi de salubrizare; 

33. Verifică respectarea normelor referitoare la nivelul maxim admis al radiaţiilor electromagnetice în 

colaborare cu instituţiile care deţin aparatură; 

34. Verifică coordonarea activităţilor de salubrizare a locuinţelor proprietate de stat sau private în care 

locatarii nu respectă normele elementare de igienă şi prin modul de administrare produc disconfort şi 

pericol pentru vecini; 

35. Verifică eliminarea taberelor de nomazi şi coordonarea activităţii de salubrizare a zonelor infestate; 

36. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite 

de la şefii ierarhici, în condiţiile legii. 

 

 

 

J. Compartimentul  proiecte programe – prognoze. 

 

Art. 47. Compartimentul proiecte programe – prognoze funcţionează în subordinea Primarului 

comunei Vînători-Neamţ şi are în componenţă un post de funcţionar public de execuţie şi patru posturi 

de salariaţi contractuali. 

 

Art. 48. (1) Misiunea compartimentului este de a încuraja dezvoltarea locală a comunei Vînători-

Neamţ, sprijinind planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice 



 
 

ale comunei prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi 

îndeplinirii obiectivelor acesteia. 

(2) Principalele atribuţii ale compartimentului proiecte programe – prognoze sunt: 

1. Identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 

proiectelor locale prioritare. 

2. Elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor şi studiilor, analizelor şi statisticilor 

necesare realizării şi implementării politicilor publice; 

3. Elaborarea, împreună cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative şi programe de dezvoltare 

economico-socială locale şi supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al comunei Vînători-

Neamţ; 

4. Propunerea către primar şi Consiliul local a unor referate de specialitate vizând actualizarea 

strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcţie de nevoi, pentru organizarea de dezbateri publice; 

5. Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în colaborare cu 

celelalte departamente din cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ, după caz, asigură şi 

managementul de proiect; 

6. Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor sau proiectelor 

coordonate; 

7. Iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare 

locală, precum şi realizarea de parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii cu abilităţi în managementul 

strategic şi dezvoltării durabile; 

8. Identifică problemele economice şi sociale ale comunei care intră sub incidenţa asistenţei acordate 

prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă; 

9. Elaborează cereri de finanţare; 

10. Acordă asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituţiilor de 

interes local înfiinţate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în 

accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate sau co-finanţate din fonduri europene; 

11. Ţine o evidenţă a proiectelor derulate în comuna Vînători-Neamţ cu sprijin financiar provenit din 

fonduri europene, gestionează baza de date privind activităţile sau proiectele derulate în comună din 

fondurile nerambursabile; 

 12. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite 

de la şefii ierarhici, în condiţiile legii. 

 

K. Compartimentul poli ţia locală. 



 
 

 

Art. 49. (1) Compartimentul poliţia locală funcţionează în subordinea Primarului comunei Vînători-

Neamţ şi are în componenţă cinci posturi de funcţionari publici de execuţie şi patru posturi de funcţii 

contractuale. 

(2) Compartimentul poliţia locală este înfiinţat şi funcţionează cu respectarea prevederilor Legii 

115/2010 a poliţiei locale. 

(3) Compartimentul poliţia locală este înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

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

descoperirea infracţiunilor. 

Art. 50. (1) Potrivit Legii 115/2010 a poliţiei locale, compartimentul poliţia locală are atribuţii în 

următoarele domenii: 

• ordinea şi lini ştea publică, precum şi paza bunurilor; 

• circulaţia pe drumurile publice; 

• disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

• protecţia mediului; 

• activitatea comercială; 

• evidenţa persoanelor; 

• alte domenii stabilite prin lege. 

(2) În domeniul ordinii şi lini ştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele 

atribuţii: 

1. Menţine ordinea şi lini ştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al comunei Vînători-Neamţ, aprobat în condiţiile legii; 

 2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat comunei Vînători-Neamţ, în 

zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice 

aflate în proprietatea şi/sau în administrarea comunei sau a altor instituţii/servicii publice de interes 

local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

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

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum 

şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

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

sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora 

serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 



 
 

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

privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a 

câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat 

în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

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

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

7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi lini ştii publice cu ocazia 

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

promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 

şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei Vînători-Neamţ; 

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

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

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

instanţele de judecată care arondează comunei Vînători-Neamţ, pentru persoanele care locuiesc pe raza 

de competenţă; 

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

integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

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

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

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

 14. Acordă, pe teritoriul comunei Vînători-Neamţ, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii 

în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

 

 (3) În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

 1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de 

a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea 

atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind 

funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele 

unde se aplică marcaje rutiere; 



 
 

3. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 

asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

4. Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de 

circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 

pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 

comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 

aglomerări de persoane; 

5. Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 

cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

6. Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri 

ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, 

transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a 

autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 

conducătorilor acestor vehicule; 

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 

biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 

circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile 

de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public al comunei Vînători-Neamţ;    

13. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 

autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

  

(4) În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii: 



 
 

1. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 

construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

2. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

3. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă 

de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii 

economice; 

4. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie 

pe domeniul public sau privat al comunei Vînători-Neamţ ori pe spaţii aflate în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin 

asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste 

operaţiuni specifice; 

5. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a 

contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care 

coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau Primarului comunei Vînători-

Neamţ. 

 

(5) În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industriale; 

2. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale 

privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

3. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 

4. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Vînători-Neamţ sau pe 

spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii 

publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

5. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

6. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea 

zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 

7. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit 

legii; 



 
 

8. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu 

graficele stabilite; 

9. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor 

de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 

atribuţiilor prevăzute la punctele 1 - 9, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

(6) În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

1. Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 

activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei 

publice locale; 

2. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, 

persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi 

oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; 

3. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 

documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor 

şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale; 

4. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 

5. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de 

comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

6. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor 

economici; 

7. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Vînători-

Neamţ; 

8. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 

normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

9. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 

10. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 

produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică 

nereguli; 



 
 

11. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, 

comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 

atribuţiilor prevăzute la punctele 1 - 11, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

(7) În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

1. Înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

2. Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu 

caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de 

lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date; 

3. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au 

persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

4. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a 

persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de 

identitate. 

 

L. Compartimentul achiziţii publice, administrarea domeniului public şi privat. 

 

Art. 51. Compartimentul achiziţii publice, administrarea domeniului public şi privat funcţionează în 

subordinea Primarului comunei Vînători-Neamţ şi are în componenţă două posturi de funcţionari 

publici de execuţie. 

 

Art. 52. Principalele atribuţii ale compartimentului achiziţii publice, administrarea domeniului public 

şi privat, în ceea ce priveşte achiziţiile publice, sunt: 

1. Coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul primăriei comunei Vînători-

Neamţ, urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice, conform OUG nr. 34/2006 modificată; 

2. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate 

de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; 



 
 

3. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în 

cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

4. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 34/2006 şi HG nr. 925/2006; 

5. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

6. Constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate; 

7. Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor; 

8. Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atât în cadrul 

Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ; 

9. Asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor; 

10. Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Compartimentului Achiziţii publice, 

executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă; 

11. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din 

subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice; 

12. Acordă consultanţă de specialitate; 

13. Întocmeşte note interne, referate, informări; 

14. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei. 

15. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către 

şeful ierarhic superior, în condiţiile legii. 

 

Art. 53. Principalele atribuţii ale compartimentului achiziţii publice, administrarea domeniului public 

şi privat, în ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat, sunt : 

1. Verifică situaţia din teren a suprafeţei ocupate de agenţii economici, pentru contractele încheiate de 

aceştia cu Primăria comunei Vînători-Neamţ; 

2. Verifică situaţia reală în teren pentru diverse societăţi comerciale, amplasamentul respectiv şi 

posibilităţile legale privind acordarea autorizaţiilor de funcţionare; 

3. Eliberează autorizaţii de ocupare a domeniului public în urma solicitărilor depuse împreuna cu 

documentaţiile anexate; 

4. Verifică existenţa autorizaţiilor de construire pentru mijloacele de publicitate amplasate pe domeniul 

public sau privat şi solicită compartimentului de specialitate demolarea acestora în cazul în care aceste 

autorizaţii nu există; 

5. Urmăreşte şi verifică existenţa autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea campaniilor 

promoţionale; 



 
 

6.  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; 

7. Întocmeşte documentaţia pe etape, cu privire la încheierea unui contract, conform legislaţiei în 

vigoare: întocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotărâre, solicitând compartimentelor de 

specialitate din cadrul Primăriei, precum şi organelor competente avizele ce trebuie să stea la baza 

proiectului de hotărâre; 

8. Informează cu privire la situaţia derulării contractelor, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea 

executării acestora şi pentru o mai eficientă urmărire a lor; 

9. Evidenţiază agenţii debitori şi face toate demersurile necesare în vederea încasării în termenele 

stabilite a acestor sume datorate şi urmăreşte aplicarea de majorări de întârziere întocmai cu 

prevederile contractului încheiat; 

10. Verifică pe teren fiecare cerere de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire; 

11. Întocmeşte contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidenţe, 

conform hotărârilor Consiliului local; 

12. Efectuează inventarierea anuală, conform legislaţiei în vigoare a terenurilor aparţinând domeniului 

public sau privat al comunei Vînători-Neamţ, care fac obiectul contractelor din evidenţa 

compartimentului; 

13. Întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică a compartimentului; 

14. Gestionează inventarul domeniului public si privat al comunei;  

15. Elaborează documentaţia necesară emiterii hotărârilor de consiliu local privind introducerea unor 

bunuri în domeniul public sau trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei;  

16. Ţine evidenţa lunară a lucrărilor de investiţii sau reparaţii care se efectuează pe domeniul public 

(clădiri noi, reţele de apă, reţele de canalizare, reţele de gaze naturale, împrejmuiri, reparaţii clădiri, 

spaţii verzi, parcuri de joaca pentru copii, parcuri, drumuri, parcări) în vederea înregistrării 

operaţiunilor de modificare a regimului juridic sau a valorii bunurilor din domeniul public al comunei, 

conform art. 22 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  

17. Reactualizează şi pune la dispoziţia comisiei speciale, anual, inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei; 

18. Pregăteşte şi transmite Consiliului Judeţean inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Vînători-Neamţ, însuşit de Consiliul Local, în vederea atestării prin Hotărâre de Guvern a 

apartenenţei bunurilor la domeniul public al comunei;  



 
 

19. Participă împreună cu compartimentul registru agricol - cadastru la identificarea şi măsurarea 

terenurilor, a imobilelor şi spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Vînători-Neamţ, 

în vederea completării inventarului licitaţiei în vederea concesionarii sau închirierii acestora; 

20. Întocmeşte documentaţiile necesare (studii de oportunitate, caiete de sarcini, instrucţiuni pentru 

ofertanţi) conform prevederilor OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică şi elaborează proiectele H.C.L pentru concesionarea prin licitaţie a bunurilor pentru 

care există solicitări;  

21. Întocmeşte şi transmite spre publicare anunţurile privind licitaţiile pentru concesionare a bunurilor 

aparţinând domeniului public conform prevederilor OUG nr.54/2006; 

22. Întocmeşte documentaţiile de atribuire a contractelor de concesiune şi le pune la dispoziţie 

solicitanţilor, în termenele stabilite de lege; 

23. Prezintă comisiei de licitaţie documentaţiile privind atribuirea contractelor de concesiune aprobate 

prin HCL şi ofertele depuse pentru licitaţie;  

24. Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei de licitaţie; 

25. Întocmeşte contractele de concesiune a bunurilor aparţinând domeniului public în situaţia când sunt 

îndeplinite condiţiile legale de atribuire în urma licitaţiei;  

26. Reia procedura de licitaţie în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG 

54/2006;  

27. Înregistrează şi urmăreşte depunerea garanţiilor la contractele de concesiune, în condiţiile 

prevăzute de lege;  

28. Urmăreşte durata contractelor de concesiune şi procedează la prelungirea acestora în situaţiile 

prevăzute de OUG nr.54/2006;  

29. Întocmeşte acte adiţionale la contractele de concesiune în funcţie de situaţiile apărute în cursul 

derulării contractelor iniţiale;  

30. Colaborează cu Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe pentru încasarea şi recuperarea sumelor 

aferente contractelor de concesiune şi închiriere;  

31. Urmăreşte şi întocmeşte contractele şi actele adiţionale pentru garajele şi magaziile construite pe 

domeniul public;  

32. Rezolvă problemele solicitate prin cereri, adresate instituţiei referitoare la domeniul public şi privat 

al comunei;  

33. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite 

de la şefii ierarhici. 

 



 
 

 

 

 

M. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

 

Art. 54. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă funcţionează în subordinea Viceprimarului 

comunei Vînători-Neamţ şi are în componenţă un post de funcţionar public de execuţie. 

 

Art. 55. (1) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă asigură managementul prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă şi are ca obiectiv protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale 

şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate. 

(2) Principalele atribuţii ale serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sunt : 

1. Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

2. Verifică modul de aplicare a normelor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire; 

3. Execută acţiuni de prevenire pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi 

protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendiu, explozii şi alte evenimente; 

4. Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de 

teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii; 

5. Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre; 

6. Asigură menţinerea în stare de operativitate a punctului de comandă, a reţelelor de comunicaţii şi a 

aparaturii aflată în dotare pe teritoriul municipiului; 

7. Asigură sprijinirea pregătirii de situaţiilor de urgenţă în cadrul instituţiilor de învăţământ arondate; 

8. Organizarea, înzestrarea şi pregătirea, comisiilor şi echipelor de voluntari; 

9. Participă la elaborarea măsurilor specifice protecţiei civile pentru asigurarea desfăşurării activităţilor 

economice şi funcţionării reţelelor de utilităţi; 

10. Asigură respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea 

împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă; 

11. Identifică,  evaluează şi analizează pericolele potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a 

lor şi  a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi   bunurilor materiale; 

12. Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot 

genera situaţii de urgenţă; 



 
 

13. Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută 

controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul  angajat şi alte persoane interesate sau implicate; 

14. Informarea populaţiei şi a salariaţilor asupra pericolelor potenţiale, precum şi  modul de comportare 

în situaţii de urgenţă; 

15. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri  generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul 

administrativ al comunei Vînători-Neamţ; 

16. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la 

situaţiile de urgenţă; 

17. Întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul comunei Vînători-Neamţ, 

supus aprobării Consiliului Local, pe care îl actualizează anual; 

18. Întocmeşte Graficul de control şi  Graficul de informare publică  având la bază Programul de 

măsuri în vederea acordării asistenţei  pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile 

populaţiei.  

19. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite 

de la şefii ierarhici. 

 

N. Compartimentul cultur ă, muzeu, bibliotecă 

 

Art. 56. Compartimentul cultură, muzeu, bibliotecă funcţionează în subordinea Primarului comunei 

Vînători-Neamţ şi are în componenţă două funcţii contractuale. 

 

Art. 57. Principalele atribuţii ale compartimentului cultură, muzeu, bibliotecă sunt : 

1. Se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziţii, spectacole, concerte, manifestări 

sportive în perimetrul comunei şi în organizarea unor tabere de creaţie; 

2. Întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea 

minorităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cultelor de pe raza comunei; 

3. Promovează şi desfăşoară manifestări culturale şi socio-educative, pentru păstrarea şi exprimarea 

identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând diferitelor minorităţi; 

4. Colaborează cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ şi cu unităţile de învăţământ de pe raza 

comunei, în vederea derulării unor activităţi comune care să se încadreze în specificul serviciului 

(concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole); 

5. Colaborează cu cluburile sportive şi cu cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări 

sportive (întreceri, marşuri, concursuri); 



 
 

6. Colaborează cu alte muzee, biblioteci publice, universităţi culturale, ansambluri profesioniste de 

muzică şi dansuri populare şi alte instituţii publice de cultură şi artă în vederea organizării de proiecte 

culturale; 

7. Promovează imaginea instituţiei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste, afişe), 

pentru popularizarea manifestărilor proprii şi a iniţiativelor instituţiei; 

8. Îndeplinirea tuturor sarcinilor rezultate din administrarea, organizarea şi funcţionarea bibliotecii 

comunale şi a muzeului satului. 

9. Alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau  primite de 

la şefii ierarhici. 

 

 

CAPITOLUL IV. Dispozi ţii finale. 

 

Art. 58. (1) Toate compartimentele din cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ au obligaţia să 

colaboreze în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale comunei. 

(2) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Vînători-Neamţ funcţionează cu respectarea 

principiului subordonării ierarhice. 

 

Art. 59. Personalul din cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ este obligat să cunoască şi să 

respecte prezentul regulament. 

 

Art. 60. (1) Salariaţii din cadrul Primăriei comunei Vînători-Neamţ au obligaţia să îşi îndeplinească cu 

profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de 

la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei. 

(2) Aceştia răspund personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a materialelor scrise pe 

care le întocmesc în cadrul compartimentelor lor şi au obligaţia să informeze cetăţenii asupra tuturor 

serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate, păstrând 

confidenţialitatea informaţiilor. 

 

Art. 61. Corespondenţa venită din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice va 

parcurge, în mod obligatoriu, traseul următor: 



 
 

                        

Art. 62. Toate compartimentele au obligaţia  să transmită compartimentului Relaţii cu publicul, 

secretariat, informaţiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul 

instituţiei. 

 

Art. 63. (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează potrivit cu 

legislaţia intrată în vigoare ulterior aprobării acestuia. 

(2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se actualizează în urma modificării organigramei 

Primăriei comunei Vînători-Neamţ sau ori de câte ori se impune. 

 

Art. 64. Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative 

în vigoare. 
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