
Data ediţiei: 
___.04.2021 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI -UAT COMUNA GIARMATA 

COMUNA 
GIARMATA 

 

Elaborat 
GHERMAN SORINA-ANA 

ȘUHAN ELENA 

AVIZAT: 
VICEPRIMAR, 

MĂRGINEANU LARISA-
ANGELA 

APROBAT: 
PRIMAR, 

MIHĂLCEANU CLAUDIU 

 

 

   
 
 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A PRIMĂRIEI COMUNEI GIARMATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS : 
 

 
CAPITOLUL I : PREVEDERI GENERALE 
 
 
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA UAT COMUNA GIARMATA 
 
 
CAPITOLUL III: ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI GIARMATA 
 
 
CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data ediţiei: 
___.04.2021 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI -UAT COMUNA GIARMATA 

COMUNA 
GIARMATA 

 

Elaborat 
GHERMAN SORINA-ANA 

ȘUHAN ELENA 

AVIZAT: 
VICEPRIMAR, 

MĂRGINEANU LARISA-
ANGELA 

APROBAT: 
PRIMAR, 

MIHĂLCEANU CLAUDIU 

 

CAPITOLUL I : PREVEDERI GENERALE 
 

Art. 1. – Definiţie 

(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) al Primăriei Comunei Giarmata a 
fost elaborat în baza prevederilor : 
- Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
- altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea. 
(2) Regulamentul de Organizare și funcţionare detaliază modul de organizare al autorităţii 
publice Comuna Giarmata, defineşte misiunea şi scopul acesteia, stabileşte regulile de 
funcţionare, politicile și procedurile autorităţii publice, normele de conduită, atribuţiile, 
statutul, autoritatea și responsabilitatea personalului angajat, drepturile și obligaţiile acestuia. 

Art. 2. – Funcţia ROF 

În cadrul autorităţii publice, Regulamentul de Organizare și Funcţionare îndeplineşte 
următoarelor funcţii: 
• Funcţia de instrument de management: ROF este un mijloc prin care atât personalul cât 
şi cetăţenii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar 
obiectivele acesteia devin clare; 
• Funcţia de legitimare a puterii și obligaţiilor: fiecare persoană din cadrul instituției, ştie 
cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt relaţiile 
de cooperare și de subordonare; 
• Funcţia de integrare socială a personalului – ROF conţine reguli şi norme scrise care 
reglează activitatea întregului personal care lucrează la realizarea unor obiective comune. 

Art. 3. – Persoanele vizate 

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru personalul primărie în ansamblu, 
reprezentat de demnitari, de funcţionari publici (indiferent de funcţia pe care o deţin) şi de 
personalul contractual propriu  și  cei care își desfășoară activitatea prin structurile 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

Art. 4. – Documentele anexe la Regulament 

Prezentul Regulament de Organizare și Funcţionare se completează cu documentele anexe, 
care cuprind documentele, descrierile, procedurile operaţionale aprobate prin dispoziţii ale 
Primarului Comunei Giarmata și care se actualizează permanent prin revizii sau ediţii noi ale 
documentelor, funcţie de schimbările legislative, organizatorice sau de personal care impun 
acestea. 

Art. 5. – Intrarea în vigoare 

Prezentul Regulament de Organizare și Funcţionare este valabil de la data aprobării sale prin 
hotărâre a Consiliului local al Comunei Giarmata şi produce efectele faţă de angajaţi din 
momentul încunoştinţării acestora. 
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CAPITOLUL II : ORGANIZAREA UAT COMUNA GIARMATA 
 
Art. 6. – Organizarea, misiunea și scopul 
Comuna Giarmata este o instituţie publică organizată ca o structură funcţională cu 
activitate permanentă, formată din: 

- Primar, 
- Viceprimar, 
- Administrator Public; 
- Secretarul Comunei, 
- Aparatul de specialitate al Primarului, care duce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului local al Comunei Giarmata şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele 
curente ale colectivităţii locale. 

Art. 7. – Principii de funcţionare 

(1) Primăria Comunei Giarmata 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. 
(2) Prin autonomie locală se înţelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona și de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept 
se exercită de consiliul local şi primar, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin 
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
(3) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 
legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în 
competenţa altor autorităţi publice. 
(4) Misiunea UAT Comuna Giarmata rezidă în gestionarea şi soluţionarea activităţilor 
publice în numele şi interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, în condiţiile legii. 

Art. 8. – Date de identificare 

(1) Primăria Comunei Giarmata are sediul în Giarmata, str. Principală nr 445, jud. Timiș. 

Art. 9. – Structura 

(1) Structura, numărul de posturi și statul de funcţii al Aparatului de specialitate al 
Primarului se aprobă de Consiliul local al UAT Comuna Giarmata. 
(2) Structura de conducere a Primăriei este constituită din Primarul comunei, viceprimar, 
secretarul general al comunei, administratorul public,  şi conducătorii structurilor, aşa cum 
sunt definite în structura organizatorică aprobată conform legii. 

Art. 10. – Activitatea Primăriei 

Întreaga activitate a UAT Comuna Giarmata este organizată și condusă de către primar, 
structurile organizatorice fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului, secretarului 
general al comunei  și administratorului public. 

Art. 11. – Primarul 

(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de demnitate publică. 
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 
României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul 
dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 
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publice centrale, ale prefectului, ale dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum 
şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 
(3) Primarul reprezintă Comuna Giarmata în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele 
fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

Atribuţiile primarului 

(1) Primarul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
 atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
 atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  
 atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;  
 atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;  

În exercitarea atribuţiilor de reprezentant al statului, primarul: 
 îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea  
 serviciilor publice locale de profil;  
 îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a  
 recensământului;   

În exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local, primarul: 
 prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea  
 economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe 

pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii; 
 participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi  
 desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 
 prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
 elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică,  
 socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii 

administrativ- 
 teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

În exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale primarul: 

 exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
 întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la 
termenele prevăzute de lege; 

 prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile 
legii; 

 iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a 
sediului secundar. 
În exercitarea atribuţiilor referitoare la serviciile publice asigurate cetăţenilor, de 
interes local primarul: 

 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, 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 stabilite 

de Consiliul local privind: 
 bunurile proprietate publică a comunei 
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 bunurilor proprietate privată a comunei 
 documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor; 
 atribuirea de denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public 

local. 
 furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

a)educaţia; 
b)serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială; 
c)sănătatea; 
d)cultura; 
e)tineretul; 
f)sportul; 
g)ordinea publică; 
h)situaţiile de urgenţă; 
i)protecţia şi refacerea mediului; 
j)conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
k)dezvoltarea urbană; 
l)evidenţa persoanelor; 
m)podurile şi drumurile publice; 
n)serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  
o)serviciile de urgenţă de prim ajutor; 
p)activităţile de administraţie social-comunitară; 
q)locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 
r)punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale; 
s)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 
furnizării serviciilor publice de interes local precizate anterior, precum şi a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 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, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din 
punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 

 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. 

(3) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire 
obligaţiile  privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 
135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(4)  Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi judeţene. 
 (5) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor 
publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit 
procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile 
părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz. 
(5) Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului. 
(5.1) 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 în comuna în care a fost ales.   
 (5.2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 
(5.3) Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimărului, secretarului general, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau 
personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

Art. 12. – Viceprimarul 

(1) Primăria Comunei Giarmata are un viceprimar.  
(2) Viceprimarul exercită o funcţie de demnitate publică, este subordonat primarului, şi, în 
situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în 
numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia, fiind primul colaborator pentru realizarea 
obiectivelor şi sarcinilor şi îl reprezintă când este cazul, sau din dispoziţia acestuia, în 
relaţiile cu persoanele fizice şi juridice. 
(3) Atribuţiile Viceprimarului sunt următoarele: 
- îndeplineşte atribuţiile Primarului în condiţiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ şi orice alte atribuţii dispuse de către acesta prin dispoziţie de delegare de 
competenţe (limitate); 
 îndrumă şi coordonează activitatea compartimentelor aflate în subordine; 
 răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului, hotărârilor 
consiliului local şi actelor normative referitoare la activităţile specifice compartimentelor, 
birourilor şi serviciilor pe care le coordonează; 
 susţine audienţe în problemele specifice compartimentelor, birourilor şi serviciilor, 
conform dispoziţiilor date de primar; 
 prezintă primarului, la solicitarea acestuia, informări privind activitatea desfăşurata 
precum şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii serviciilor pe care le coordonează; 
 îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către primar prin fișa postului şi consiliul 
local. 

Art. 13. – Secretarul General al Comunei Giarmata 

(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local, 
funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe 
politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a 
actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, 
după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale 
între compartimentele din cadrul acestora. 
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(2) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau ştiinţe 
politice ocupă funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale constituie vechime în specialitatea studiilor. 
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie 
sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele 
sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 
(4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al 
unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 
(5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi 
regimul disciplinar ale secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
se fac în conformitate cu prevederile părţii a VI-a, titlul II din OUG 57/2019. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) pentru secretarii generali ai 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale numiţi în condiţiile art. 147 alin. (5) şi art. 
186 alin. (5), suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul 
disciplinar ale acestora se fac de către prefect cu respectarea prevederilor părţii a VI-a, titlul 
II din OUG 57/2019. 

(7) Atribuţiile Secretarului General sunt următoarele: 

 avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile 
primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, 
respectiv ale consiliului judeţean, după caz; 
 participă la şedinţele consiliului local; 
 asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar precum şi între aceştia şi prefect; 
 coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului; 
 asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului; 
 asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului 
local şi redactarea hotărârilor consiliului local; 
 asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de 
specialitate ale acestuia; 
 poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul 
căreia funcţionează; 
 poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 
ordinare ale consiliului local; 
 efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a 
consilierilor locali; 
 numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de 
şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
 informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu 
privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului 
local; 
 asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 
ştampilarea acestora; 
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 urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte 
consilierii locali care au un interes personal la adoptarea hotărârii respective, si sa 
consemneze anunţul în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;  
 certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 
 alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul 
local sau de primar; 
 prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 
alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2) din OUG 57/2019  secretarul general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal 
de credite pentru activităţile curente. 
 legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de 
către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a 
beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale; 
 legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub 
semnătură privată. 
 semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa 
în Comuna Giarmata; 
 semnează listele electorale complementare cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene cu 
drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Giarmata, precum şi copiile 
listelor electorale complementare; 
 avizează de legalitate contractele de achiziții publice la solicitarea primarului sau în 
absența personalului din cadrul Compartimentului Juridic, 
 împreună cu Compartimentul Juridic aduce la cunoștința aparatului de specialitate și a 
persoanelor cu funcții de conducere, modificările legislative intervenite; 
 radiază din Registrul Electoral Permanent persoanele decedate pe teritoriul UAT. 

Art. 14. - Administratorul Public  

(1) Administratorul public este un post înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 244 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi îndeplineşte atribuţii de coordonare a 
Biroul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor și Dezvoltare Locală, precum și alte 
atribuții, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul. De 
asemenea, îndeplinește funcția de ordonator principal de credite în situația în care primarul 
deleagă acest lucru, prin dispoziție. 
(2) Atribuțiile precizate în contractul de management vor fi preluate și în fișa postului. 

Art. 15. – Cabinetul primarului  

(1) Cabinetul primarului este o structură înființată în conformitate cu prevederile art. din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ și îndeplinește atribuții stabilite prin 
Dispoziție a Primarului Comunei Giarmata și preluate în fișa postului.  
 

Art. 16. – Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Giarmata 

(1) Aparatul de specialitate al primarului reprezintă totalitatea compartimentelor funcţionale, 
fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(2) Primarul, consilierul personal, viceprimarul și administratorul public nu fac parte din 
aparatul de specialitate.  
(3) Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Giarmata este organizat pe Servicii, 
Compartimente şi Birouri. 
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(4) Organizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata se aprobă prin 
hotărâre a Consiliului local al Comunei Giarmata. 
(5) Aparatul de specialitate al primarului Comunei Giarmata împreună cu primarul, 
viceprimarul, administratorul public și consilierul primarului alcătuiesc Primăria Comunei 
Giarmata, structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 
activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi 
dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 
 
 

Art. 17. – Structura funcţiilor din cadrul Primăriei Comunei Giarmata 

(1) Structura organizatorică (organigrama şi numărul de posturi) este în conformitate cu 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, elaborată şi aprobată prin Hotărâre a 
Consiliului Local al Comunei Giarmata. 
(2) În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, 
funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control. 
Relaţiile de autoritate ierarhică presupun: 

a) subordonarea Viceprimarului, Administratorului Public, Secretarului general al 
Comunei Giarmata şi aparatului de specialitate faţă de Primar; 

b) subordonarea Directorului, Şefilor de Serviciu, Şefilor de Birou și Șefilor de 
Compartimente, după caz, faţă de Primar, Viceprimar, Administrator Public sau faţă de 
Secretarul General al Comunei Giarmata, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în 
vigoare, de dispoziţiile Primarului şi a structurii organizatorice; 

c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii ierarhici superiori. 
(3) Relaţiile de autoritate funcţională se stabilesc între compartimentele din structura 
organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata, între acestea şi 
serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea consiliului local, în conformitate cu 
atribuţiile specifice fiecărui compartiment, obiectul de activitate sau competenţele legale şi 
în limitele prevederilor legale. 
(4) Relaţiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata sau între acestea şi 
compartimentele corespondente din cadrul unităţilor, instituţiilor aflate în subordinea sau 
coordonarea consiliului local. 
(5) Relaţiile de colaborare există şi între compartimentele din structura organizatorică a 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata şi compartimentele similare ale 
celorlalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, ONG-uri etc, din ţară şi 
străinătate. 
(6) Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului 
acordat de Primar prin dispoziţie Viceprimarului, Administratorului Public, Secretarului 
General al Comunei Giarmata sau personalului din structura organizatorică a aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Giarmata în relaţiile cu celelalte structuri ale 
administraţiei centrale sau locale, ONG-uri din ţară şi străinătate. 
(7) Relaţiile de coordonare, verificare şi control se stabilesc între Primar şi: Viceprimar, 
Administrator Public şi Secretarul General, Directori şi Şefii de Serviciu/Şefii de Birou/ 
Șefii de Compartimente, precum și între aceștia și personalul din subordine, conform 
organigramei. 
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(8) Componentele din structura Primăriei Comunei Giarmata: 
 Primarul  
 Viceprimarul, având în subordine: 

 Compartimentul Asistență Socială 
 Compartimentul Protecția Mediului 
 Compartimentul Administrativ și Situații de Urgență 

 Secretar General al Comunei Giarmata,având în subordine: 
 Compartimentul Juridic 
 Compartimentul Stare Civilă 
 Compartimentul Resurse Umane 

 Administratorul Public, având în subordine: 
 Biroul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor și Dezvoltare Locală, 
condus de Șef Birou și compus din: 

-  Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Structurale; 
-  Compartimentul  Managementul Proiectelor și Urmărirea 

Contractelor 
 Serviciul Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite, condus de Șef serviciu 

și compus din: 
- Compartiment Buget, Finanțe-Contabilitate 
- Compartimentul Taxe și Impozite 

 Biroul Urbanism, Patrimoniu și Agricol,  condus de Șef Birou și compus din: 
- Compartimentul Urbanism 
- Compartimentul Patrimoniu 
- Compartimentul Agricol 

 Compartimentul Cultură, condus de Șef Compartiment 
 Compartimentul Relații cu Publicul 
 Biroul Poliție Locală condus de Șef Birou. 
 Clubul Sportiv Comunal Millenium Giarmata, condus de un Director. 

 
CAPITOLUL III: ATRIBUŢIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI COMUNEI GIARMATA 
 
Art. 18. – Atribuţii, competenţe și răspunderi cu caracter general ce revin structurilor 
din 
aparatul de specialitate al primarului 

  În vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi implementarea 
sistemului managerial de control intern conform OSGG 600/2018 actualizat, structurile 
instituţiei publice vor realiza următoarele lucrări manageriale:  
1. Planul managerial anual al serviciului, biroului, compartimentului;   
2. Monitorizarea, control-evaluarea şi raportarea lunară a stadiului de realizare a 
obiectivelor reieşite din planul managerial anual;  
3. Gestionarea abaterilor de la obiectivele si procedurile stabilite ale direcţiei, serviciului şi 
biroului;   
4. Registrul de riscuri şi analiza riscurilor anuală finalizată cu elaborarea planurilor A, B, C 
ale serviciului, biroului, compartimentului;    
5. Monitorizarea performanţelor utilizând indicatori cantitativi şi calitativi, inclusiv cu 
privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, ai serviciului, biroului, compartimentului;    
6. Manualul de proceduri pe activităţi al serviciului, biroului, compartimentului. 
7. Programul de aplicare in practica si dezvoltare a celor 16 standarde manageriale;  
8. Raportarea stadiului de implementare a standardelor manageriale.  
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(1) Serviciul, biroul, compartimentul din structura aparatului de specialitate al primarului 
au următoarele atribuţii generale, competenţe și  răspunderi comune: 
1. respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru și a standardelor Sistemului de 
control intern/managerial aprobate; 
2. întocmirea proiectelor de hotărâri, a referatelor de aprobare și a rapoartelor de 
specialitate din domeniul propriu de activitate; 
3. cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de 
activitate propriu; 
4. realizarea la termen a tuturor acţiunilor și activităţilor necesare implementării sistemelor 
şi programelor de informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate; 
5. realizarea la termen a programelor și activităţilor proprii; întocmirea la termen a 
documentelor de angajare bugetară și de plată; 
6. soluţionarea și transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, 
petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate; 
7. furnizarea promptă a informaţiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un 
alt compartiment; 
8. punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local din domeniul propriu de activitate; 
9. elaborarea documentelor din cadrul documentaţiei de atribuire a contractelor/acordurilor 
cadru de achiziţie publică aferente lucrărilor, serviciilor și produselor specifice fiecărui 
compartiment de specialitate în vederea iniţierii și derulării procedurilor de achiziţie; 
10. fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, precum si din colectivele de coordonare și 
supervizare desemnate în vederea elaborării documentaţiei necesare în vederea iniţierii și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice sau 
servicii; 
11. asigurarea, întocmirea și susţinerea tuturor materialelor, informaţiilor, documentelor 
tehnice, economice, juridice sau de altă natură necesare în acţiunile în instanţă din domeniul 
propriu de activitate în care este implicată autoritatea administraţiei publice locale ale 
Comunei Giarmata; 
12. participarea în cadrul comisiilor de specialitate înfiinţate în baza hotărârilor Consiliului 
local al Comunei Giarmata sau prin dispoziţia Primarului Comunei Giarmata; 
13. perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale; 
14. semnalarea către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de 
activitatea acesteia, despre care se ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara 
acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi și 
atribuţii; 
15. predarea către persoana desemnată, a unităţilor arhivistice create, în vederea arhivării 
acestora; 
16. îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini și lucrări din domeniul propriu de activitate, 
încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar. 

 (2) Personalul de conducere al structurilor din aparatul de specialitate al primarului au 
următoarele atribuţii, competenţe si răspunderi comune, cu caracter general: 

1. asigurarea organizării întregii activităţi a structurii pe care o conduce în vederea 
realizării atribuţiilor și pentru buna gestionare a resurselor umane și a fondurilor materiale 
ale structurii; 
2. urmărirea respectării regulamentelor și a procedurilor de lucru și a standardelor 
Sistemului de control intern/managerial aprobate; 
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3. iniţierea și revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor de lucru aprobate din 
domeniul propriu de activitate; 
4. asigurarea elaborării proiectelor de hotărâri, a referatelor de aprobare și a rapoartelor de 
specialitate din domeniul propriu de activitate, conform procedurilor corespunzătoare; 
5. urmărirea și cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează 
domeniul de activitate propriu și informarea personalului din subordine cu privire la 
legislaţia în vigoare; 
6. întocmirea bugetelor proiectelor, programelor și activităţilor proprii, respectiv 
fundamentarea acestora; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară și de 
plată ale activităţilor proprii; 
7. întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie a structurilor pe care le 
coordonează, a programului comisiilor speciale pe care le coordonează și publicarea lor pe 
pagina web oficială a Comunei Giarmata, conform regulamentului stabilit de primar; 
întocmirea unui calendar cu activităţile anuale cu caracter permanent; 
8. participarea la şedinţele comisiilor de specialitate și ale plenului Consiliului local al 
Comunei Giarmata, ori de câte ori este necesar; 
9. analizarea și repartizarea către personalul din subordine a corespondenţei primite de la 
Compartimentul Relații cu Publicul; urmărirea modului de soluţionare și transmitere a 
răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile 
sosite prin registratura primăriei, inclusiv pe pagina web oficială a UAT Comuna Giarmata, 
date spre competenţă soluţionare; 
10. furnizarea, în limita competenţei, a informaţiilor solicitate și necesare celorlalte structuri 
din cadrul primăriei pentru asigurarea funcţionării lor; 
11. urmărirea punerii în aplicare a hotărârilor consiliului local din domeniul propriu de 
activitate; 
12. formularea de propuneri privind structura organizatorică, numărul maxim de posturi 
necesar funcţionării; întocmirea fişelor posturilor şi a rapoartelor de evaluare profesională 
ale personalului din subordine, până la nivelul lor de competenţă; stabilirea necesarului de 
formare profesională a salariaţilor; 
13. realizarea instruirii din punct de vedere a securităţii muncii pentru personalul din 
subordine; 
14. verificarea, semnarea și avizarea, după caz, a documentelor elaborate de personalul din 
subordine; 
15. coordonare și monitorizarea îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuţiilor 
cu caracter general și specific ce le revin; 
16. evaluarea periodică a modului de îndeplinire a obiectivelor, sarcinilor și activităţii 
personalului din subordine; 
17. participarea ca membru în comisiile de specialitate constituite în cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata, conform dispoziţiilor primarului, sau hotărârilor de consiliu, după caz. 
 
Art. 19. – Atribuţii specifice 
(1) Compartimentele, birourile și serviciul din structura aparatului de specialitate au atribuţii 
specifice, stabilite în prezentul Regulament. 
(2) Şefii structurilor funcţionale au obligaţia să stabilească în fişele posturilor personalului 
din subordine toate activităţile şi răspunderile pentru îndeplinirea atribuţiilor generale și 
specifice ale structurii pe care o conduc. 

Art. 20.  Atribuţii Cabinet Primar 

Atribuţiile personalului din structura Cabinetul Primarului sunt: 
 asigură consilierea primarului pe linia îndeplinirii atribuţiilor specifice, conform legii; 
 colaborează, cu structurile Funcţionale din cadrul Aparatului de  specialitate al 
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Primarului Comunei Giarmata/Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local 
privind elaborarea, planificarea, şi implementarea  unor programe anuale de dezvoltare 
locală; 
 asigură consilierea primarului privind elaborarea şi redactarea documentelor în vederea 
aplicării pentru programe şi proiecte pentru atragerea de fonduri de finanţare pentru 
investiţii privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia publică locală şi a 
vieţii comunităţii locale în general; 
 colaborează, cu structurile funcţionale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului          
Comunei Giarmata/Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local privind 
soluţionarea problemelor existente; 
 întocmeşte şi revizuieşte rapoartele şi informările ce urmează a fi prezentate de primar la           
solicitarea Consiliului Local al Comunei Giarmata şi preluând spre rezolvare problemele 
încredinţate de Primar; 
 prezintă primarului informări periodice, sau ori de câte ori se impune, cu privire la 
problemele de interes public identificate la nivelul comunităţii locale; 
 contribuie la promovarea imaginii instituţiei colaborând în acest sens cu structurile din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciile publice aflate sub autoritatea 
Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
 întocmeşte rapoarte de analiză privind modul de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor          
adresate Primarului Comunei Giarmata; 
 îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului Comunei Giarmata. 

Art. 21. Atribuţii Compartiment Asistenţă Socială 

Compartimentul funcţionează sub directa coordonare a viceprimarului Comunei Giarmata. 
(1) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi 
aflate în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin 
evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 
valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor 
de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale 
de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în 
domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 
beneficiare;  
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 
grupurilor vulnerabile. 
(2) Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt 
următoarele: 
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială; 
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b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 
socială; 
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 
asistenţă socială; 
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local 
şi le prezintă secretarului spre avizare pentru legalitate; 
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii; 
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, 
în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor 
persoane; 
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate; 
i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor 
de asistenţă socială; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

(3) Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării 
serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale 
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului 
local şi răspunde de aplicare acesteia; 
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date 
detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; 
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială; 
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 
f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public 
şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 
g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 



Data ediţiei: 
___.04.2021 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI -UAT COMUNA GIARMATA 

COMUNA 
GIARMATA 

 

Elaborat 
GHERMAN SORINA-ANA 

ȘUHAN ELENA 

AVIZAT: 
VICEPRIMAR, 

MĂRGINEANU LARISA-
ANGELA 

APROBAT: 
PRIMAR, 

MIHĂLCEANU CLAUDIU 

 

h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 
publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, la solicitarea acestuia; 
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale; 
k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate 
cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 
m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de 
lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 
n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 
personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;  
o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 
p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 
diferitelor categorii de beneficiari; 
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 
ulterioare; 
r)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

(4) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi 
acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei 
locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la 
nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii 
de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de 
monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;  
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 
furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale şi a planului anual de acţiune; 
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor 
omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme 
de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după 
caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de 
sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 
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(5) În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează 
următoarele: 

a) solicită licenţe de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice 
locale din Comuna Giarmata; 
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele 
beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor 
persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de 
persoane aflate în dificultate; 
c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au 
generat situaţiile de risc de excluziune socială; 
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de 
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 
persoana are dreptul;  
e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de 
servicii comunitare; 
f)  acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de 
Compartiment în planul de acţiune; 
g)recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 
serviciile sociale; 
h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor 
de cost.  

(6) Complementar acordării serviciilor specifice, în domeniul protecţiei persoanei cu 
dizabilităţi, Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-
teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi 
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 
b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi; 
c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu handicap; 
d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în 
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 
e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii 
sociale; 
f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 
g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi 
asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia 
acesteia; 
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i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv 
a asistenţilor personali; 
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 
k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 
solicitate din acest domeniu. 

(7) Complementar acordării serviciilor specifice din domeniul protecţiei copilului, 
Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum 
şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 
informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale; 
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de 
asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă 
aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii; 
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 
local; 
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a 
comportamentului delincvent; 
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii 
de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au 
în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 
protecţie specială, în condiţiile legii; 
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 
protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest 
domeniu; 
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de 
tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de 
interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială. 

(8) Atribuţii de Autoritate Tutelară 

Autoritate Tutelară funcţionează în cadrul Compartimentul Asistenţă Socială și are 
următoarele atribuţii specifice: 
- întocmirea si comunicarea dispoziţiilor privind instituirea curatelei speciale pentru 
minori și pentru persoanele puse sub interdicţie; 
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- întocmirea dispoziţiilor privind încuviinţarea vânzării, cumpărării și efectuării 
succesiunii de bunuri imobile pentru minori și pentru persoanele puse sub interdicţie; 
- verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori care 
comit infracţiuni, persoane vârstnice, amânarea sau întreruperea executării pedepsei în cazul 
condamnaţilor cu probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii aflaţi în evidenţă, precum si 
în orice altă situaţie, la solicitarea unor instituţii, autorităţi; 
- verificarea anuală sau ori de câte ori situaţia o impune a tutorilor si curatorilor aflaţi în 
evidenţă; 
- întocmirea documentaţiei în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă conform legii; 
- În conformitate cu Legea 272/2004 -  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte următoarele atribuţii 
specifice: 
- conduce evidenţa persoanelor care necesită ocrotire şi protecţie din partea autorităţii 
tutelare şi va executa toate operaţiunile tehnico-administrative specifice serviciilor de 
autoritate tutelară; 
- furnizează servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul de separare de 
familia sa precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în familie; 
- realizează planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 
- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea 
copilului de familia sa; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii; 
g. În conformitate cu Legea 116/2002 - privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
- identificarea persoanelor şi familiilor marginalizate social; 
- luarea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării (facilitarea accesului la 
servicii sociale, medico-sociale, învăţământ obligatoriu şi ocuparea unui loc de muncă); 
- raportare statistică trimestrială şi anuală la AJPIS și DGASPC Timiș. 
- identifică activitatea nevoii sociale individuale, familiale şi de grup,  
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, acţiuni şi măsuri de sensibilizare şi 
conştientizare,  
- acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză,  
- sprijinirea şi menţinerea în comunitate a persoanelor în dificultate,  
- servicii de consiliere, evidenţierea, evaluarea şi diagnosticarea nevoilor,  
- informarea asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor, 
- identificarea familiilor şi a persoanelor aflate în situaţii de risc,  
- ajutorarea, susţinerea, informarea şi consilierea persoanei, 
- urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri de persoane aflate în 
stare de risc social 
- ia măsuri pentru soluţionarea în cadrul competenţelor sale, a oricărei solicitări sau 
sesizări referitoare la persoane aflate în stare de risc social 
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(9) În conformitate cu Legea 17/2000 – (r1) privind asistenta sociala a persoanelor 
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,  îndeplineşte următoarele atribuţii 
specifice: 

- efectuează anchete sociale pentru stabilirea nevoilor persoanelor vârstnice pe baza grilei 
naţionale de evaluare, întocmeşte fişele de evaluare socio-medicale individuale cu stabilirea 
gradului de dependenţă; 
- asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere. 

Art. 22. – Atribuții Compartiment Protecția Mediului 

(1) Protecția Mediului funcţionează sub directa coordonare a viceprimarului UAT Comuna 
Giarmata si are următoarele atribuţii specifice: 
-  are ca principal obiect de activitate punererea în aplicare a politicii naţionale de mediu la 
nivelul comunei. În îndeplinirea prerogativelor cu care a fost învestită, Protecţia Mediului 
are de îndeplinit următoarele atribuţii principale: 
-  cooperarea cu celelalte structuri ale Primăriei, cu Consiliul Local, cu autorităţile pentru 
protecţia mediului, cu alte autorităţi publice locale şi centrale, precum şi cu societăţi 
comerciale, agenţi economici şi persoane fizice; 
-  furnizarea asistenţei de specialitate, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind 
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, 
privind informarea şi participarea publicului la deciziile referitoare la activităţi specifice; 
-  supravegherea respectării şi aplicării procedurilor generale şi procedurilor specifice; 
-  propunerea de măsuri de transpunere în practică a strategiilor locale de mediu în 
conformitate cu acquis-ul comunitar; 
- asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni ale Consiliului Local 
(CL) în domeniul protecţiei mediului cu cele regionale şi naţionale, precum şi cu cele ale 
U.E.; 
-  participarea la adoptarea măsurilor necesare în domeniul gestiunii deşeurilor; 
-  stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale de profil 
şi agenţi economici, inclusiv privind schimbul de informaţii referitoare la calitatea aerului, 
apei şi solului; 
-  stabilirea de relaţii de colaborare cu alte localităţi sau regiuni din ţară şi străinătate, în 
vederea realizării proiectelor de mediu; 
-   colaborarea cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi ministerul de resort, în vederea 
aplicării prevederilor legislatiei specifice; 
- participarea la elaborarea, implementarea şi aplicarea programelor specifice, derulate cu 
finanţări extrabugetare, interne sau externe; 
-  asigurarea implementării celorlalte programe şi proiecte de mediu cu impact local şi 
regional; 
-  verificarea respectării prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 
canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi 
a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihna, şi recreere, 
salubritatea, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 



Data ediţiei: 
___.04.2021 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI -UAT COMUNA GIARMATA 

COMUNA 
GIARMATA 

 

Elaborat 
GHERMAN SORINA-ANA 

ȘUHAN ELENA 

AVIZAT: 
VICEPRIMAR, 

MĂRGINEANU LARISA-
ANGELA 

APROBAT: 
PRIMAR, 

MIHĂLCEANU CLAUDIU 

 

- participarea periodică la întrunirile comisiei de specialitate la sediul APM pentru analizarea 
documentaţiilor depuse de agenţii economici în vederea obţinerii acordului sau autorizaţiei 
de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului; 
- realizarea evidenţei corespondenței, analizarea şi verificarea pe teren a situaţiei şi 
urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite, din domeniul specific de activitate. 

Art. 23. – Atribuţii Compartiment Administrativ și Situaţii de Urgenţă 
(1) Atribuţii  Administrativ 
Compartimentul Administrativ funcţionează sub directa coordonare a Viceprimarului UAT 
Comuna Giarmata si are următoarele atribuţii specifice: 
- răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în dotarea 
aparatului propriu al Primăriei; 
- răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a  sediilor serviciilor publice ale 
Consiliului local şi al instalaţiilor aferente; 
- efectuează inventarieri periodice şi aduce la cunoştinţă conducerii Primăriei date cu privire 
la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor din inventar, din administrarea acestora la 
alte unităţi şi întocmeşte documentele necesare; 
- asigură încheierea contractelor pentru lumină,  apă şi diverse alte prestări de servicii şi ia 
măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibilului, apei, hârtiei, 
rechizitelor şi altor materiale de consum; 
- lunar se ocupă de aprovizionarea cu rechizite de birou şi diverse materiale pentru aparatul 
propriu; 
- organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, celelalte încăperi şi spaţii aferente 
aparatului propriu al Primăriei; 
- are în vedere Legea nr.53/2003 Republicată privind Codul Muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, rechizite 
de birou şi materiale necesare acţiunilor: referendum, alegeri, adunări populare; 
- răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentului şi rechizitelor de 
birou, asigurând distribuirea acestora; 
- asigură imprimatele necesare pentru publicaţii şi anunţuri; 
- urmăreşte realizarea cotelor stabilite la combustibili, precum şi aprovizionarea şi 
gestionarea combustibilului aferent autovehicolelor din dotarea primăriei; 
- organizează şi asigură accesul persoanelor în sediile instituţiei, asigură paza generală a 
imobilelor şi organizează serviciul de poartă; 
- asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la sediile Primăriei şi alte 
imobile proprietate a UAT Giarmata; 
- analizează periodic cheltuielile efective la activitatea administrativ gospodărească; 
- întocmeşte lunar consumul de materiale (rechizite, materiale de întreţinere, curăţenie, 
benzină, motorină, ulei); 
- lunar va efectua instructajul de protecţie a muncii pentru personalul muncitor din subordine 
având in vedere Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările 
si completările ulterioare, inclusiv Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicre a prezentei legi. 
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- răspunde de îndeplinirea O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si 
completările ulterioare  
- întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu din Primărie şi la Casa Municipală; 
- întreţine şi verifică starea tehnică a autovehicolelor din dotare, precum şi eliberarea foilor 
de parcurs şi calcularea km/consum efectuat; 
- verifică şi ține legătura cu firmele care oferă mentenanță pentru aparatele de multiplicat 
(xerox) din dotare; 
- îndeplineşte potrivit legii şi alte atribuţii încredinţate de către Primar, Viceprimar, Secretar. 

(2) Atribuții Situații de Urgență 

- Întocmeşte, documentaţiile de organizare,  funcţionare, actualizare şi păstrare a tuturor 
activităţilor  de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- Întocmeşte, documentaţiile de organizare,  funcţionare, actualizare şi păstrare a tuturor 
activităţilor  de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- Pune în aplicare documentele operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii 
situaţiilor de protecţie civilă; 
- Conduce lunar pregătirea formaţiilor de intervenţie de protecţie civilă. 
- Verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de intervenţie. 
- Elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă anuale 
şi lunare, de pregătire a formaţiilor, salariaţilor şi populaţiei  
- Conduce  lunar instructajele şi şedinţele de pregătire organizate şi tine evidenţa 
participării la pregătire. 
- Întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni, alarmare, protecţie N .B.C. 
deblocare -  salvare, medicală, sanitar – veterinară, evacuare, logistică, dezastre, situaţii de 
urgenţă, etc.  
- Răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor 
culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, 
dezastrelor şi conflictelor armate. 
- Ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie 
individuală necesare populaţiei şi salariaţilor din zona de competenţă.  
- Prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte 
probleme specifice. 
- Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de 
urgenţă şi dezastrelor în zona de competenţă. 
- Acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi agenţilor economici clasificaţi din 
punct de vedere al protecţiei civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit 
prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. 
- Participă la activităţile de prevenire (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, 
concursuri)  organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş 
şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă. 
- Participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele 
superioare. 
- Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor  
necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. 
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- Răspunde de respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor 
secrete şi nesecrete, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă. 
- Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si 
tehnologice ; 
- Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informaţiilor 
referitoare la protecţia civila;  
- Informarea si pregătirea preventive a populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la 
dispoziţie, obligaţiile ce ii revin si modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenta; 
- Organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacităţii de intervenţie optime a 
serviciilor pentru situaţii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atribuţii in 
domeniu; 
- Înştiinţarea autorităţilor publice si alarmarea populaţiei in situaţii de urgenţă; 
- Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice precum si a 
mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate; 
- Asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de 
conflict armat; 
- Organizarea si executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi 
omeneşti, limitarea si înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea 
utilităţilor publice afectate; 
- Limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul 
conflictelor armate; 
- Participarea la elaborarea, implementarea şi aplicarea programelor specifice, derulate cu 
finanţări extrabugetare, interne sau externe; 
- Asigurarea implementării celorlalte programe şi proiecte de mediu cu impact local şi 
regional; 
- Verificarea respectării prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 
canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi 
a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihna, şi recreere, 
salubritatea, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 
- Realizarea evidenţei corespondenței, analizarea şi verificarea pe teren a situaţiei şi 
urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite, din domeniul specific de activitate. 
 
Art. 24.  Atribuții Compartiment Juridic 

Compartimentul Juridic funcţionează sub directa coordonare a secretarului general al 
Comunei Giarmata si are următoarele atribuţii specifice: 
- Reprezentarea intereselor legitime ale autorităţii administraţiei publice locale în faţa 
instanţelor de judecată de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autorităţi publice, 
instituţii de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii; 
- Formularea de acţiuni în instanţă, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, alte 
înscrisuri, motive de apel, motive de recurs si alte căi de atac, în cazurile în care se impun. 
Litigiile pe care le gestionează compartimentul juridic prin pregătirea actelor procedurale 
necesare asigurării apărării precum si susţinerea acestora în instanţă sunt toate litigiile în 
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care primăria Comunei Giarmata este parte, fie ca reclamant, fie ca pârât, si au ca obiect 
orice fel de acţiuni civile, comerciale, sau penale, inclusiv litigiile având ca obiect 
recuperarea creanţelor fiscale, venituri ale bugetului local al Comunei, provenite atât din 
impozite si taxe locale, a căror neplată totală sau parţială se sancţionează si este urmărită în 
instanţă, cât si din amenzile aplicate prin procese-verbale de contravenţie întocmite în 
temeiul legii nr. 50/1991, republicată si actualizată, sau altor acte normative, după caz; 
- Analizarea oportunităţii si legalităţii exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor 
pronunţate în dosare si, în cazul în care se impune, exercitarea căilor de atac prevăzute de 
lege sau întocmirea unor referate motivate, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, 
care urmează a fi aprobate de primarul Comunei Giarmata; 
- Analizarea oportunităţii si legalităţii formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza 
referatelor aprobate de primar, întocmite de compartimentele/biroul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului si al serviciilor publice, la care sunt anexate toate înscrisurile 
necesare; 
- Asigurarea consultanţei juridice a compartimentelor din cadrul instituţiei în elaborarea 
contractelor, proiectelor de hotărâri, dispoziţiilor primarului Comunei Giarmatasi a altor acte 
cu caracter juridic; 
- Analizarea cererilor si a documentaţiilor depuse de petenţi prin care se solicită atribuirea 
de teren în proprietate, prin ordinul prefectului, si în funcţie de încadrarea acestora în textul 
de lege, întocmirea de propuneri de atribuire de teren în temeiul legii nr. 18/1991 – (r1) 
privind fondul funciar, cu modificările si completările ulterioare, ce se înaintează instituţiei 
prefectului judeţului Timiş în vederea emiterii ordinului prefectului, sau întocmirea de 
propuneri de neatribuire; 
- Iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanţe provenite ca 
urmare a dispoziţiilor instanţelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, 
sultă, datorate de către debitorii UAT Comuna Giarmata; 
- Investirea cu formulă executorie si urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase 
definitive si irevocabile în care a asigurat apărarea Comunei; 
- Înaintarea către biroul buget a cererilor unor persoane fizice/ juridice de achitare a 
cheltuielilor de judecată/a altor sume izvorând din hotărâri judecătoreşti; 
- Iniţierea sau participarea la convocări la conciliere formulate de societăţi de asigurări, 
cabinete avocaţi sau persoane juridice; 
- Întocmirea răspunsurilor la adresele /sesizările /petiţiile adresate Compartimentului 
juridic; 
- Colaborarea si susţinerea acţiunilor în instanţă (eventual împreună cu avocaţii angajaţi 
de autoritatea locală), pentru apărarea în faţa instanţelor de judecată în cazurile care impun 
aceasta, ale acţiunilor altor instituţii sau persoane fizice sau juridice în care sunt reprezentate 
si interesele autorităţii locale; 
- Urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive si irevocabile în care a 
asigurat apărarea Comunei prin înaintarea acestora către compartimentele de specialitate 
competente; 
- reprezintă în fața instanțelor judecatorești competente interesele UAT Comuna Giarmata 
– Compartimentul Impozite şi Taxe; 
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- pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă, formuleaza întâmpinări, recursuri, 
cereri de admitere a creanței, suplimente de creanță, concluzii scrise, acțiuni pentru 
deschiderea procedurii insolvenței, cereri pentru executarea silită a tertului poprit, etc; 
- asigură reprezentarea instituției la Adunari ale Creditorilor, Comitete ale Creditorilor, în 
cadrul procedurii insolvenței; 
- verifică dosarele de insolvabilitate; 
- verifică împreună cu Compartimentul Taxe și Impozite documentația depusă în 
condițiile legii pentru suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite, referate de 
restituire sume; 
- soluționează împreună cu Compartimentul Taxe și Impozite contestațiile administrative 
formulate de contribuabilii persoane fizice și juridice în conformitate cu dispozițiile legale; 
- avizează pentru legalitate la cererea conducerii orice acte care necesită prezentarea unui 
punct de vedere legal; 
- verifică Monitoarele Oficiale și întocmește informări pentru actele normative cu 
aplicabilitate la instituția noastră; 
- intocmește adrese de inființare a popririi pe salariu, care vor fi comunicate angajatorilor 
conform prevederilor legale, instiintându-se totodată și debitorul despre înfiintarea popririi, 
în cazul în care în urma primirii adreselor de la instituțiile abilitate se constată că debitorii 
figurează cu loc de muncă;  
- intocmește adrese de inființare a popririi asupra disponibilitaților banești aflate in 
conturilor bancare, inștiințâdu-se de asemenea și debitorul, în care nu sunt identificate locuri 
de munca; 
- face demersurile necesare pentru executarea terțului poprit, dacă după comunicarea 
popririi nu plătește de îndată, suma reținută, în contul indicat de organul de executare; 
- va întocmi adrese către terții popriți pentru sistarea parțiala sau integrală a popririi și 
dispoziției de încetare a executarii silite, iar dosarul de executare este închis, dacă debitorii 
au efectuat plăti voluntare pe parcursul procesului de executare silită; 
- se va întocmi documentația necesară în vederea instituirii sechestrului, dacă se constată 
că debitorii figureazăcu bunuri mobile și imobile; 
- întocmeşte orice alte sarcini încredințate de către directorul executiv și seful de serviciu. 
- participă la dezbaterile şedinţelor ordinare, extraordinare şi de îndată, ale Consiliului 
Local şi consemnează discuţiile purtate, precum şi votul exprimat de către consilierii locali; 
- redactează proiecte de hotărâri, referate de aprobare şi rapoarte de specialitate care 
vizează activitatea acestui birou. 

Art. 25. Atribuţii Compartiment Stare Civilă 

Starea Civilă funcţionează sub directa coordonare a secretarului general al comunei 
Giarmata  
Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către primar sau de de personalul desemnat de 
acesta, cu competenţe în acest domeniu. 
Ofiţerii de stare civilă delegaţi au următoarele atribuţii: 
    a) întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de 
deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare 
privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate; 
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    b) înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit 
comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după 
caz, exemplarul II, în condiţiile prezentei metodologii; 
    c) eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele 
de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
    d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare 
civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări 
referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; 
    e) trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Timișoara, în 
termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite 
în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale 
persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act 
de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de 
ultimul loc de domiciliu; 
    f) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, 
documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 10; 
    g) trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Timișoara, până la data de 5 a 
lunii următoare, certificatele anulate la completare; 
    h) întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu 
normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii 
următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică; 
    i) dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii 
care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar 
destinat desfăşurării activităţii de stare civilă; 
    j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de 
coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate; 
    k) propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare 
şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din 
cadrul S.P.C.J.E.P. Timiș; 
    l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin 
copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin 
semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; 
    m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele 
prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. Timișoara; 
    n) primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în 
străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume 
şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează 
D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a 
emiterii aprobării; 
    o) primesc cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 
străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau 
respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, 
în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. Timiș. 
    p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru 
stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a 
menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de 
aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P. Timiș, pentru aviz prealabil, în vederea 
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emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii 
administrativ-teritoriale competente; 
    q) primesc cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, 
întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-
teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al 
S.P.C.J.E.P.Timiș; 
    r) înaintează S.P.C.J.E.P. Timiș exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 
de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate 
toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I; 
    s) sesizează imediat S.P.C.J.E.P. Timiș., în cazul pierderii sau furtului unor documente de 
stare civilă cu regim special. 
    ș) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către 
S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de 
autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; 
    t) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect 
anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii 
unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii; 
    u) radiază din Registrul Electoral Permanent persoanele decedate pe teritoriul UAT. 
 
Art. 26. Atribuţii Compartiment Resurse Umane  

Resurse Umane  funcţionează în cadrul Compartimentului Resurse Umane, sub directa 
coordonare a secretarului și are următoarele atribuţii specifice: 

 
  

- întocmește lucrări de încadrare, redistribuire, transfer, detașare sau încetarea raporturilor 
de serviciu și a contractelor de muncă, pentru personalul din cadrul aparatul de specialitate 
al Primarului Comunei Giarmata serviciile publice fără personalitate juridică; 
- întocmire documentații necesare pentru aprobarea organigramei, statelor de funcțiuni 
ale Primăriei Comunei Giarmata și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- gestionează evidenței fișelor posturilor pentru funcționarii publici și pentru personalului 
contractual din cadrul Primăriei Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice 
fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata, verificând 
corectitudinea completării formularelor; 
- gestionează evidenței rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici, a fiselor de 
evaluare și a referatelor de evaluare ale personalului contractual din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata, verificând corectitudinea completării 
formularelor; 
- asigură asistență de specialitate, în procesul de evaluare al funcționarilor publici și 
personalului contractual, inclusiv debutanților, evaluatorilor, îndrumătorilor din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata și pentru serviciile publice fară personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata; 
- colaborează cu șefii de birou/servicii/compartimente în vederea întocmirii fișelor posturilor 
ale funcționarilor publici și ale personalului contractual și al rapoartelor/fise1or/referatelor 
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de evaluare pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Giarmata și pentru serviciile 
publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata, 
verificând corectitudinea elaborării acesteia înainte și după aprobare; 
- asigură aplicării și realizării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
- elaborează și comunică trimestrială la Instituția Prefectului — Județul Timiș numărul de 
personal încadrat, conform art. III alin. 10 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
- întocmește documentației necesare pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării 
posturilor vacante/temporar vacante sau în vederea promovării personalului din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului Local Comunei Giarmata; 
- întocmește situației cu privire la îndeplinirea condițiilor de promovare (vechime în grad 
profesional, sancțiuni) și întocmirea documentației necesare pentru organizarea 
concursurilor în vederea promovării personalului din cadrul Primăriei Comunei Giarmata 
precum și din cadrul serviciilor publice fară personalitate juridică din subordinea Consiliului 
Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește și completarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici și completarea 
dosarelor personale pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Giarmata și 
din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al 
Comunei Giarmata.  
- întocmește referate și dispoziții specifice domeniului resurse umane, salarizare 
(numire/angajare, încetare/modificare/suspendare raport serviciu/muncă, reluare activitate, 
etc.) pentru personalul Primăriei Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata, precum și pentru 
conducătorii instituțiilor subordonate; 
- întocmește referate și dispoziții privind stabilirea drepturilor salariale legale la avansarea 
în gradație, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata, la solicitarea șefului ierarhic; 
- asigură aplicarii corecte și la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor 
salariale legale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor 
publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata; 
- elaborează planului anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror altor măsuri 
privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei 
Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului 
Local al Comunei Giarmata, le supun aprobării primarului și asigură transmiterea acestora către 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, conform legii; 
- asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata, în stabilirea măsurilor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici din subordine; 
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- monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din 
cadrul Primăriei Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici la 
nivelul Comunei Giarmata; 
- întocmește situația privind planul de promovare pentru personalul din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Giarmata, după finalizarea procedurii de evaluare; 
- colaborează și asigură transmiterea la A.N.F.P. a documentelor privind funcționarii publici, 
potrivit prevederilor legale, gestionarea și actualizarea bazei de date privind structura instituției 
prin încărcarea documentelor întocmite pe Portalul de management al funcțiilor publice și a1 
funcționarilor publici de pe site-ul ANFP-ului; 
- întocmește și completează Registrului de evidență electronic – REVISAL, al personalului 
contractual din cadrul Primăriei Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata, în format 
electronic; 
- întocmește și completează Registrului de evidență a funcționarilor publici din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata, în format electronic; 
- colaborează cu persoanele responsabile cu gestionarea riscului specific activității 
desfășurate; 
- colaborează cu structura responsabilă cu activitățile din domeniul informațiilor de interes 
public și cel al petițiilor, în domeniul resurselor umane, salarizare; 
- asigură aplicării prevederilor Ordinului ANFP nr. 383/2010 pentru aprobarea instrucțiunilor 
și a formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici; 
- la solicitarea instituțiilor subordonate consiliului local, acordarea de asistență de specialitate în 
domeniul resurselor umane; 
- soluționarea scrisorilor, sesizărilor  și reclamațiilor privitoare la organizare și salarizare; 
- întocmește baza  de  date  cu  privire  la  datele  personale  ale  funcționarilor  publici şi  ale  
personalului contractual (studii, vechime în muncă, vechime în specialitate, vechime în grad 
profesional etc.) din cadrul Primäriei Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice 
fără personalitate juridicä din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește adeverințe care atestă: calitatea de angajat sau funcționar public, vechimea în 
grad profesional în cazul funcționarilor publici, vechimea în grad/treaptă personalului 
contractual sau salariul brut lunar al acestora, la solicitare sau la propunerea șefului ierarhic; 
- întocmește adeverințe care atestă modificările salariale sau ale funcției după data de 
01.01.2011, pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Giarmata precum și din cadrul 
serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local a1 Comunei 
Giarmata, la încetarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu; 
- acordă asistență de specialitate femeilor aflate în stare de graviditate din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata precum și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local a1 Comunei Giarmata și întocmirea documentației legale după 
ce acestea înștiințează instituția de starea lor de graviditate; 
- asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de 
interese; 
- asigură semestrial informarea privind transparența veniturilor salariale, publicând pe 
pagina web a instituției lista tuturor funcțiilor; 
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- monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de 
către funcționarii publici din cadrul instituției publice și întocmirea rapoartelor și analizelor 
cu privire la acestea; 
- elaborează raportul privind monitorizarea implementării principiilor și a standardelor de 
conduită, precum și a procedurilor disciplinare în cadrul Primăriei Comunei Giarmata care 
conține informații cu caracter public, și transmiterea acestuia Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, precum și publicarea pe site-ul instituției și comunicarea la cererea 
oricărei persoane interesate; 
- verifică pontajele structurilor din cadrul Primăriei Comunei Giarmata, și asigură 
întocmirea pontajul general lunar pentru aparatul de specialitate al Primarului; 
- întocmește situației centralizatoare privind aprobarea orelor lucrate de membrii echipelor de 
implementare a proiectelor finanțate din fonduri UE; 
- întocmește, împreună cu șefii de birou/servicii/direcții, situația privind programarea 
concediului de odihnă și a concediului suplimentar pentru personalul din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- urmărește efectuarea concediului de odihnă conform programărilor, pentru personalul din 
cadrul Primăriei Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește situației privind numărul zilelor de concediu  de odihnă neefectuat în anul 
curent care se transferă în anul următor, pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei 
Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește fișele individuale privind evidența numărului total a1 zilelor de concediu de 
odihnă anual, și a zilelor de concediu medical pentru personalul din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Giarmata; 
- întocmește documentațiile necesare pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
din cadrul Primăriei Comunei Giarmata; 
- răspunde de aplicarea procedurilor pentru finalizarea notei de lichidare la încetarea 
contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu; 
- implementează prevederile legale privind declarațiile de avere și de interese; 
- îndrumă, solicitarea și primirea declarațiilor de avere și de interese din partea 
funcționarilor publici întocmite la numirea și eliberarea din funcție, și pentru personalul 
contractual numit în echipe de implementare proiecte finanțate din fonduri UE nerambursabile, 
precum și pentru conducătorii instituțiilor subordonate, înregistrarea în registrele speciale și 
eliberarea dovezilor de primire ale acestora; 
- comunică în copie xerox declarațiile de avere și de interese și certificate „conform cu 
originalul” Agenției Naționale de Integritate, împreună cu copia xerox a înregistrării din 
registrele speciale; 
- completează și păstrează dosarelor profesionale pentru funcționarii publici din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata și pentru directorii executivi ai instituțiilor subordonate; 
- arhivează și păstrează documentele întocmite/gestionate în cadrul serviciului. 
- Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post și ţine 
evidenţa acestora pentru personalul angajat prin ACOR–Filiala Timiș, care își desfășoară 
activitatea în cadrul Comunei Giarmata, conform prevederilor legale;  răspunde de 
modificarea și actualizarea fișelor de post pentru fiecare angajat, ținând cont de atribuțiile 
dispuse sau retrase de primar; răspunde de comunicarea în scris către salariați a tuturor 
modifcărilor intervenite în fișa postului; 
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- Asigură sprijin şi consultanţă personalului care au în subordine salariaţi aflaţi la debutul 
lor profesional, pentru stabilirea unui program individual aprobat de conducătorul instituţiei;  
- Asigură sprijin şi consultanţă pentru numirea unui îndrumător al funcționarului debutant 
pe tot parcursul perioadei de stagiu; la sfârşitul perioadei de stagiu în baza rapoartelor 
încheiate de îndrumător şi şeful ierarhic, formulează conducătorului instituţiei propunerea de 
menţinere sau eliberare din funcţia publică; 
- Gestionează documentele emise pentru pentru personalul angajat prin ACOR–Filiala 
Timiș, care își desfășoară activitatea în cadrul Comunei Giarmata și răspunde de 
transmiterea acestora către angajator, pentru a fi atașate la dosarul personal, conform 
prevederilor legale;  
- Colaborează cu Serviciul Contabilitate – Buget- Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri 
Structurale, Taxe și Impozite pentru stabilirea fondului de salarii şi alte drepturi de personal 
și a necesarului de cheltuielile destinate realizării pregătirii profesionale în vederea înscrierii 
în proiectul de buget;  
- Răspunde de completarea condicilor de prezență de către toți salariații Comunei 
Giarmata precum și de către personalul angajat prin ACOR–Filiala Timiș în cadrul Comunei 
Giarmata; 
- În baza condicii de prezență, întocmește și comunică lunar foaia de prezență pentru 
personalul angajat prin ACOR–Filiala Timiș în cadrul Comunei Giarmata; 
- Ține evidența orelor suplimentare efectuate de salariați în condițiile legii, pe baza 
documentelor întocmite, conform prevederilor legale  de către personalul de conducere/ 
responsabil de la nivel de compartiment/birou/serviciu (note de chemare la ore suplimentare, 
referate de necesitate etc);  
- Comunică și supraveghează modul de implementare a prevederilor legislației privind 
salarizarea zilelor libere legale, altele decât cele de repaus săptămânal (sâmbăta sau 
duminica). 
- În vederea implementării prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul muncii, centralizează 
planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor și o înaintează primarului spre 
aprobare, până la sfârșitul anului calendaristic în curs. 
- Asigură, în baza unui contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, efectuarea 
periodică a controlului medical de medicină a muncii pentru salariaţii instituţiei; transmite 
lunar către prestator tabele actualizate cu salariaţii instituţiei; 
- Asigură, în baza unui contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, efectuarea 
pentru salariaţii instituţiei a instructajului periodic privind protecția muncii și a normelor 
P.S.I; 
- Răspunde de întocmirea şi predarea originalului dosarului profesional al funcționarului 
public şi adeverinţa care atestă vechimea în instituţie, la modificarea prin transfer sau 
încetarea raportului de serviciu. 
- Răspunde de întocmirea şi predarea către salariat a dosarului de pensionare (pentru 
muncă depusă și limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare pe caz de boală); 
eliberează acestuia originalul dosarului profesional şi adeverinţa care atestă vechimea în 
instituţie; 
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- În colaborare cu Serviciul Contabilitate – Buget- Finanțe, Taxe și Impozite, elaborează şi 
eliberează la cerere, documentele ce atestă calitatea de salariat, privind vechimea în muncă 
și/sau privind drepturile salariale;  
- Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale 
Consiliului local sau dispoziţii ale primarului; 

Art. 27. – Biroul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor și Dezvoltare locală 

Biroul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor și Dezvoltare locală se află în 
subordinea unui șef birou și sub coordonarea amdinistratorului public al Comunei Giarmata. 

(1) Atribuţii Achiziţii Publice și Fonduri Structurale 

Achiziţii publice funcţionează în cadrul Serviciului Contabilitate – Buget- Finanțe, Achiziții 
Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite şi are următoarele atribuţii specifice: 

- elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, a programului anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie, cu obligativitatea de 
a ţine cont de necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii, gradul de prioritate a 
necesităţilor, anticiparile cu privire la fondurile ce urmează sa fie alocate prin bugetul anual. 
- elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire 
sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 
- îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice; 
- aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; 
- constituirea și păstrarea dosarului achiziţiei publice. 
- Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 
Compartimentului Achiziții Publice și Fonduri Structurale în funcție de specificul 
documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează sa fie rezolvate în 
contextul aplicării procedurii de atribuire. 
- intocmește rapoartele solicitate privind achizițiile publice derulate și le transmite la 
Autoritatea Națională pentru Achizițiilor Publice; 
- intocmește anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, 
rapoarte privind tehnica IT/ servere/ soft pentru înlocuire/ upgrade și/sau mentenanță; 
- participă la manifestări/ cursuri/ seminare pentru sprijinirea activității în domeniul 
achizițiilor, precum și pentru elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii 
etapelor procesului de achiziție publică și/sau pentru implementarea unor programe de 
prevenire/diminuare a riscurilor în achizițiile publice, vizând toate etapele, de la 
planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și până la 
executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, 
inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare și/sau soluționarea contestațiilor.; 
- sesizează conducerii Primăriei Comunei Giarmata aspectele negative privind activitățile 
desfășurate in unitățile aflate in sfera sa de activitate in vederea remedierii acestora; 
- inițiază sau elaborează, la propunerea conducerii Primăriei Comunei Giarmata sau a altor 
instituții, proiecte de hotărâri pentru îmbunătățirea activității instituțiilor aflate in domeniul 
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de activitate al compartimentului, proiecte pe care pe care le supune aprobării Consiliului 
Local al Comunei Giarmata; 
- pune la dispoziția compartimentelor din Primăria Comunei Giarmata, la solicitarea 
persoanelor fizice si juridice interesate informațiile de interes public, in condițiile legii, 
privind domeniul sau de referință; 
- analizează legislația specifică domeniului său de competență și propune spre aprobare 
norme locale, întocmește fundamentarea deciziilor autorităților municipale in raport cu 
solicitările legislative și, dacă este cazul, cu propunerile organizațiilor neguvernamentale si 
persoanelor fizice. 
- răspunde la cererile și sesizările instituțiilor si cetățenilor in domeniul său de activitate. 
- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al 
informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării 
sarcinilor de serviciu, își îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod 
conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă 
prejudicii instituției. 
- fundamentarea, actualizarea bazelor de date şi a sintezelor privind dezvoltarea unităţii 
administrativ-teritoriale Giarmata 
- identificarea şi definirea nevoilor de dezvoltare ale unităţii administrativ-teritoriale 
Giarmata. 
- Planificarea dezvoltării strategice cu implicarea factorilor locali – identificarea şi 
prioritizarea periodică a obiectivelor generale de dezvoltare locală, definirea obiectivelor de 
dezvoltare, stabilirea activităţilor şi măsurilor de atingere a obiectivelor. 
- Colaborarea pentru elaborarea documentaţiilor de dezvoltare strategică locală: strategii 
de dezvoltare economico-socială, strategiei anuale,  a unităţii administrativ-teritoriale 
Giarmata, pe perioade de timp determinate.  
- Întocmirea Memoriilor Justificative privind imperiozitatea realizării unor obiective 
investiţionale şi înaintarea acestora instituţiilor competente, spre soluţionare. 
- Identificarea posibilităţilor de finanţare şi definirea oportunităţilor de dezvoltare locală 
pe domenii, programe regionale, naţionale şi internaţionale, de interes pentru autorităţile 
publice locale. 
- Întocmirea Referatelor de aprobare a necesităţii contractării serviciilor de consultanţă 
specializată în domeniul accesării fondurilor europene. 
- Colaborarea în vederea întocmirii şi promovării Referatelor, Notelor de Fundamentare, 
referatelor de aprobare şi a Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea 
necesităţii şi oportunităţii  realizării proiectelor care vizează dezvoltarea economico-socială 
a Comunei Giarmata, precum şi a cheltuielilor legate de implementarea acestora: 
cofinanţarea şi cheltuielile neeligibile. 
- În conformitate cu cerinţele specifice fiecărui Ghid Operaţional pentru programele de 
finanţare lansate, întocmirea Cererii de Finanţare, pregătirea tuturor documentelor-suport, 
anexe ale Cererii de Finanţare şi depunerea dosarului de finanţare la organismul  finanţator, 
în cadrul sesiunilor deschise de depunere a proiectelor. 
- Asigurarea managementului şi implementarea proiectelor de  dezvoltare locală a unităţii 
administrativ-teritoriale Giarmata. 
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- Eficientizarea procesului de implementare a proiectelor prin utilizarea de metodologii de 
management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani 
publici şi cu co-finanţare din partea unor organisme financiare terţe. 
- Iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică-servicii, furnizare 
sau lucrări (după caz) în cadrul implementării proiectelor care au beneficiat de finanţare. 
- Participarea ca membru în Comisia de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, derulate în cadrul proiectelor investiţionale. 
- Întocmirea Rapoartelor Tehnice şi Financiare trimestriale, intermediare, a Rapoartelor 
privind progresul proiectului şi a Rapoartelor finale; întocmirea Memoriilor justificative 
pentru aprobarea Actelor adiţionale la contractele de grant de către Autoritatea de 
Management. 
- Participarea ca membru în Comisiile de recepţie la terminarea şi finalizarea lucrărilor 
executate în cadrul proiectelor care au beneficiat de finanţare nerambursabilă. 
- Pregătirea dosarului proiectului pentru vizitele de monitorizare, audit şi evaluări. 
- Gestionarea relaţiei cu consultanţii de specialitate, Organismul Intermediar, Autoritatea 
de Management pentru programul de finanţare în cauză. 
- Contribuirea la sporirea capacităţii administrative a autorităţii publice locale în vederea 
accesării fondurilor guvernamentale interne şi externe pentru dezvoltarea şi modernizarea 
unităţii administrativ-teritoriale Giarmata. 
- Participarea la diferite programe de pregătire profesională în domeniul dezvoltării locale, 
a accesării fondurilor naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea şi modernizarea unităţii 
administrativ-teritoriale Giarmata. 
- Asigurarea colaborării cu compartimentele de specialitate similare pentru realizarea 
atribuţiilor specifice. 

(2) Atribuții Compartiment Managementul Proiectelor și Urmărirea Contractelor 

- urmărirea execuţiei obiectivelor de investiţii prin diriginţi de şantier pentru obiectivele 
de investiţii;  
- urmărirea respectării sistemului de asigurare a calităţii lucrărilor de către executant;  
- participarea la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie;  
- solicitarea, după caz, a sistării execuţiei, demolării sau refacerii lucrărilor executate 
necorespunzător în baza soluţiilor elaborate de proiectant; 
- efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor si a recepţiei finale după expirarea 
perioadei de garanţie, comunicarea recepţiilor Compartimentul Buget,Contabilitate în 
vederea luării în evidenţa contabilă - ca membru comisie; 
- certificarea eliberării garanţiei de bună execuţie pentru contractele gestionate în cadrul 
Compartimentului Investiţii; 
- întocmirea documentaţiilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor 
de construire pentru obiectivele de investiţii iniţiate de autoritatea locală; 
- solicitarea avizelor I.S.C. în vederea lansării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de 
investiţii; 
- elaborarea certificatelor constatatoare primare si finale pentru contractele gestionate în 
cadrul compartimentul investiţii; 
- întocmirea si arhivarea cărţii tehnice a obiectivelor de investiţie; 
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- Iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică-servicii de 
proiectare privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit 
Energetic, SF, DALI, PT+DE+CS) aferente viitoarelor investiţii publice. 
- Furnizarea tuturor informaţiilor, documentelor necesare elaborării documentaţiilor 
tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit Energetic, SF, DALI, PT+DE+CS) aferente 
investiţiilor publice; gestionarea relaţiei cu prestatorii serviciilor de proiectare în cauză. 
- Întocmirea Cererilor de plată: prefinanţare, intermediare şi finale, Cereri de rambursare a 
cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate şi înaintarea spre aprobare organismului 
finanţator; pregătirea dosarelor de decontare aferente cererilor de tragere . 
-   întocmeşte programul anual de investiţii  şi îl propune spre aprobare; 
-  întocmeşte programul de perspectivă pentru realizarea lucrărilor publice din Comuna 
Giarmata; 
-   urmăreşte întocmirea studiilor de pre-fezabilitate, fezabilitate, DALI,  proiecte tehnice, 
caiete de sarcini şi detalii de execuţie pentru lucrările la care Consiliul local este investitor în 
domeniul său de activitate ; 
-   propune spre aprobare  obiectivele de investiţii pentru care investitor este Comuna 
Giarmata; 
-  urmăreşte procesul de implementare a proiectelor care au obţinut finanţare naţională şi 
transmite toate raportările şi documentele solicitate de autoritatea de implementare ; 
-   asigură urmărirea finanţării investiţiilor, coordonarea și supervizarea execuţiei şi 
decontarea lucrărilor cuprinse în programul anual de investiţii ; 
asigură coordonarea şi realizarea lucrărilor publice în condiţiile prevăzute în documentaţiile 
aprobate; 
-   întocmeşte lunar situaţii sintetice privind realizarea lucrărilor de investiţii şi achiziţii de 
bunuri cuprinse în programul anual; 
-   urmăreşte încadrarea în graficele de execuţie pentru lucrările al căror beneficiar este 
Comuna Giarmata; 
-  realizează corespondenţa permanentă cu constructorii  şi cu firmele de supervizare a 
lucrărilor pentru  a  finaliza implementarea cu succes a proiectelor în domeniul investiţiilor , 
finanţate de Uniunea Europeana  şi/sau de Guvernul României; 
-  asigura elaborarea temelor de proiectare și a caietelor de sarcini pentru obiectivele de 
investiții și alte categorii de lucrări derulate prin Serviciul Investiții, în conformitate cu 
standardele, normativele si cerințele tehnice aplicabile categoriilor de lucrări în cauza; 
-  verifică și urmăreşte realizarea serviciilor de proiectare , respectarea termenelor pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pe fiecare fază de proiectare, respectiv a 
conținutului documentațiilor tehnico - economice pentru toate fazele de proiectare, 
acceptându-se la plata numai daca au fost întocmite cu respectarea temei de proiectare, 
corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă  se încadrează  în standarde, normative și 
legislație; 
-  asigura obţinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism (CU), acordurilor / avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de 
construire (AC) și urmărește  procedurile de obținere a acestor acte; 
-   întocmește adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate 
prin certificatele de urbanism;  
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-   prezintă și susține în fața comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și în plenul 
acestuia, dacă este cazul, rapoartele de specialitate și proiectele de hotărâri ale Consiliului 
Local, aferente domeniului de activitate al Serviciului Investiții; 
-  întocmește rapoarte, proiecte de HCL, note de fundamentare, in vederea aprobării 
indicatorilor tehnico-economici si documentaţiilor tehnico-economice din care aceştia 
rezulta, aferente obiectivelor de investiţii prevăzute a fi realizate prin Compartimentul 
Managementul Proiectelor și Urmărirea Contractelor, cu finanțare de la bugetul local sau 
alte surse legal constituite. 
-  înaintează către secretarul general ala comunei, rapoartele de specialitate, proiectele de 
hotărâri și notele de fundamentare privind investiţiile care necesita aprobarea Consiliului 
Local  
-  monitorizează  contractele și transmite lunar, sau de câte ori se impune, comunicări către 
responsabilii de lucrări, în vederea respectării termenelor  intermediare si/sau finale de 
prestare a unor servicii și/sau de execuție a unor lucrări, precum și către Compartimentul 
Juridic. 
-  asigura predarea documentaţiei pentru organizarea procedurii de achiziţie publică în 
vederea contractării execuției lucrărilor/prestării serviciilor, întocmirea referatelor de 
necesitate in vederea demarării procedurilor de achiziţie, punerea la dispoziţia 
Compartimentului Achiziţii Publice a documentaţiei necesare in format scris și electronic, 
pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziţii Publice); 
-  participă la predarea amplasamentului către constructor, împreuna cu deținătorii de rețele, 
care au eliberat avize pentru apa-canalizare, telefonie, electrice, gaze naturale, etc. 
-  participă in comisiile de achiziţie publică a Comunei Giarmata, atunci când este emisă 
dispoziţia Primarului. 

Art. 28. – Atribuţii Serviciul Contabilitate – Buget- Finanțe, Taxe și Impozite 
(1) Atribuţii Compartimentul Contabilitate – Buget- Finanțe 
 a) Atribuţii Buget 
- întocmirea si prezentarea spre aprobare a bugetului general consolidat al UAT Comuna 
Giarmata; 
- elaborarea proiectelor bugetului local echilibrat, cu anexele la acesta, pentru anul bugetar 
următor, precum si estimările pentru următorii 3 ani; 
- repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcţie de posibilităţile reale de încasare 
a veniturilor si de priorităţile stabilite în efectuarea cheltuielilor; 
- organizarea si ţinerea evidenţei angajamentelor legale si a angajamentelor bugetare 
pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare; 
- organizarea evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a 
clasificaţiei bugetare precum si a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a 
rectificărilor de buget; 
- organizarea evidenţei angajamentelor bugetare si compararea datelor angajamentelor 
bugetare aprobate si a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile 
care pot fi angajate; 
- reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decât 
moneda naţională; 
- angajarea si ordonanţarea cheltuielilor urmare a verificării documentelor justificative; 
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- întocmirea fisei obiectivului de investiţie aflat în derulare, respectiv ţinerea la zi a 
evidenţei garanţiilor de bună execuţie reţinute, respectiv restituirea garanţiei în baza 
referatelor întocmite de compartimentele de specialitate; 
- efectuarea deschiderilor de credite (finanţări), pentru conturile proprii, urmare a 
verificării încadrării acestora în planurile aprobate; 
- întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al UAT Comuna Giarmata, 
până la data de 31 mai a fiecărui exerciţiu financiar, a conturilor anuale de execuţie ale 
bugetului local, ale împrumuturilor interne si externe pentru anul bugetar anterior; 
- întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al UAT Comuna Giarmata a 
conturilor de execuţie ale bugetului local, în luna aprilie pentru primul trimestru, si respectiv 
lunile iulie, octombrie si decembrie pentru celelalte trimestre ale anului bugetar în curs de 
execuţie; 
- urmărirea, respectarea si punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind 
alocarea unor sume pe diferitele destinaţii; 
- urmărirea, respectarea si ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin legea bugetului de stat; 
- întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean 
Timiş în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (asistenţi personali, persoane cu 
handicap, s.a.); 
- întocmirea documentaţiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către 
instituţie de la diferiţi agenţi de creditare; 
- urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor 
percepute; ţinerea la zi a registrului datoriei publice; 
- confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidenţa biroului buget cu cel din 
contul de execuţie emis de trezorerie; 
- verificarea periodică a evoluţiei încasărilor pe fiecare categorie de venituri încasată, 
întocmirea unor situaţii comparative cu aceleaşi perioade ale anilor precedenţi; 
- întocmirea rapoartelor lunare privind serviciul datoriei publice locale către Ministerul 
Finanţelor, conform Ordinului 1059/2008 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
- transmiterea în format electronic a informaţiilor ce fac obiectul prevederilor art. 76-1 din 
Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
modificată prin Legea 187/2012; 
- întocmirea raportărilor lunare privind plăţile efectuate din sursele 6 si 7, conform 
Ordinului nr.2941/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum si a 
unor raportări financiare lunare în anul 2009,; 

- stabilirea, urmărirea si recuperarea atât pe cale amiabilă cât si ca urmare a derulării unor 
acţiuni în instanţă a unor creanţe fiscale la nivelul bugetului UAT Comuna Giarmata. 
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 b) Atribuţii Contabilitate: 
- întocmirea documentelor de plată si asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita 
creditelor deschise si a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a 
documentelor de plată; verificarea concordanţei între ordinele de plată emise si extrasele de 
cont eliberate de trezorerie, bănci, s.a.; 
- planificarea, coordonarea, organizarea si controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare; 
- exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu; 
- întocmirea fisei mijloacelor fixe, evidenţierea si înregistrarea în contabilitate a 
imobilizărilor 
- si a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al UAT Comuna 
Giarmata; 
- întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale si anuale si a 
oricăror altor situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau 
Trezorerie; 
- verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile si a anexelor aferente pentru unităţile 
finanţate din bugetul local a celor autofinanţate în vederea întocmirii Bilanţului Consiliului 
local Giarmata; 
- înregistrarea în contabilitate a veniturilor, pe baza situaţiilor centralizate primite de la 
Direcţia Impozite si Taxe Locale si D.G.F.P. Timiş - Trezoreria; 
- întocmirea, semnarea si remiterea spre decontare Trezoreriei Comunei Giarmata a 
ordinelor de plată întocmite în vederea restituirii impozitelor încasate în plus de la persoane 
juridice, cele pentru regularizarea sumelor calculate eronat sau virate în plus de către 
Direcţia de Impozite si Taxe Locale; 
- înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a tuturor cheltuielilor în baza 
documentelor justificative; 
- întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
- urmărirea si înregistrarea în contabilitate a creditelor contractate de administraţia locală; 
- evidenţierea si urmărirea oricăror avansuri plătite si a decontării lor; 
- întocmirea fisei debitorilor si creditorilor; 
- întocmirea si evidenţa facturilor emise de primărie urmare a contractelor încheiate având 
ca obiect: vânzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.; 
- evidenţa contractelor si a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vânzări, etc.; 
- evidenţa documentelor cu regim special si a altor valori; 
- urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a 
redevenţei si achitarea în termen a acestora; 
- întocmirea bugetelor proiectelor, programelor si activităţilor proprii desfăşurate de 
compartiment; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară si de plată din 
domeniul de activitate; 
- asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si 
valorilor băneşti ce aparţin UAT Comuna Giarmatasi administrarea corespunzătoare a 
acestora; 
- stabilirea, urmărirea si recuperarea atât pe cale amiabilă cât si ca urmare a derulării unor 
acţiuni în instanţă a unor creanţe fiscale la nivelul bugetului UAT Comuna Giarmata; 
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- notificarea către Consiliul Concurenţei a oricărei intenţii de a acorda un ajutor de stat 
nou, ori de a modifica un ajutor de stat existent, conform Regulamentului privind forma, 
conţinutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat; 
- raportarea către Consiliul Concurenţei a oricărui ajutor nou de stat acordat în termenul si 
formatul prevăzut de legislaţie, ţinerea evidenţei specifice a ajutoarelor de stat acordate prin 
bugetul local. 
c) Atribuţii Control Financiar Preventiv – vor fi exercitate de o persoană desemnată 
prin Dispoziție a primarului 
1. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni (documentele prin 
care se urmăreşte efectuarea unor operaţiuni după aprobarea de o autoritate competentă, 
potrivit legii) referitoare la: 

a. Angajamentele legale şi bugetare; angajamentele legale sunt toate actele cu efect juridic, 
din care reiese că ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a 
patrimoniului public; angajamentele bugetare sunt actele prin care o autoritate competentă, 
potrivit legii afectează fondurile publice unei anumite destinaţii; 
b. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 
c. Modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a 
creditelor aprobate, inclusiv prin virarea de credite; 
d. Efectuarea de plăţi din fondurile publice; 
e. Efectuarea de încasări în numerar; 
f. Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 
statului sau ale unităţilor administrative-teritoriale; 
g. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului; 
h. Alte tipuri de operaţiuni stabilite prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice sau de 
conducătorii instituţiilor publice;  

(3) Atribuţii Compartimentul Taxe și Impozite 

a) Atribuții casierie 

- Înregistrarea debitelor şi încasărilor în extrasul de rol al comunei; 
- Identificarea pe raza de activitate a persoanelor care posedă bunuri impozabile ; 
- Înscrierea fiscală în borderoul desfăşurător şi registrul de casă sumele încasate pe surse; 
- Eliberarea de certificate de atestare fiscală, înregistrarea şi eliberarea de certificate de 
înregistrare a vehiculelor conform legislatiei specifice actualizate; 
- Înlocuirea operatorului rol; 
- Răspunde de editarea corectă a chitanţelor, note de plată pentru încasarea impozitelor şi 
taxelor locale, la prezentarea contribuabililor titulari de rol, pe numele şi pe bunurile  
impozabile proprietate a celui care efectuează plata sau  în numele acestuia; 
- Eliberarea  autorizaţiilor de funcţionare  pentru Societăţilor Comerciale, după depunerea 
dosarului cu actele firmelor; 
- Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole persoane juridice, 
vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la aceştia a impozitului 
datorat;   
- Constată contravenţiile şi aplică amenzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală în 
domeniu; 
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- Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, 
tuturorcontribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce 
se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate conform Ordonanţei nr.2/2001 - 
Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Analizează, cercetează şi propune spre soluţionare Consiliului Local al Comunei 
Giarmata cererile în legătură cu acordarea de înlesniri la plată obligaţiilor fiscale către 
bugetul local, precum şi a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire şi 
compensări, în conformitate cu prevederile legale;     
- Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local, 
dispoziţiilor  primarului  şi a celorlalte   acte   normative   care   reglementează 
impozitele şi taxele locale precum şi alte impozite şi taxe care constituie venit al 
bugetului local, datorate de persoanele fizice; 
- Asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor deţinute şi lucrărilor: 

o încasarea impozitului şi taxei pe clădiri, 
o impozitul şi taxa pe teren,  
o taxa asupra mijloacelor de transport, 
o taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor,  
o taxa pentru mijloacele de reclamă şi publicitate,  
o taxe speciale,  
o facilităţi comune pentru persoane fizice şi juridice 

- Completează registrul de casa în lei şi înscrie în registre operaţiunile efectuate (dispoziţii 
de încasare/plata,deconturi);  
-  Efectuează operaţiunile cu banca şi ţine legătura cu băncile în ceea ce priveşte atribuţiile 
ce-i revin; 
-  Întocmeşte zilnic situaţia disponibilului in numerar al primăriei si răspunde de existenta 
cronologica la zi; 
- Răspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activităţile de încasări si 
plăţi prin casierie; 
- Întocmeşte corect si la zi chitanţele pentru sumele încasate de la clienţi cu plata pe loc; 
- Încasează sumele de bani de la clienţi, prin numărare faptica, in prezenta acestora.  
- La primirea chitanţierelor le verifica fila cu fila, urmărind cursivitatea numerelor si 
semnează pe ultimul exemplar; 
- Primeşte de la predători si verifica numerarul, monetarele si chitanţele, pe baza 
borderoului-monetar, care serveşte la justificarea modului de utilizare a chitanţelor; 
- Întocmeşte zilnic Registrul de casa fără corecturi, ştersături sau tăieturi, iar daca se fac 
totuşi, din greşeala, suma greşit trecuta se barează cu o linie si se semnează de către casierul 
care a efectuat corectura; 
- Preda in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea încasărilor 
in programul de contabilitate,  împreună cu documentele de casa; 
- Ridica de la banca Extrasul de cont si îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat; 
- Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la banca, în contul 
unităţii;  
- Respectă plafonul de casa, plafonul de plăţi/zi si încasarea maxima /client/zi, conform 
legislaţiei in vigoare; 
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- Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;  
- Eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispoziţii de plata semnata de 
primar şi CFP; 
- Are obligaţia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispoziţia organului de 
control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricăror altor elemente materiale 
sau valorice solicitate pe care le deţine, in vederea cunoaşterii realităţii obiectelor si surselor 
impozabile sau taxabile;  
- Răspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legătura 
cu munca a cauzat pagube materiale societăţii; 
- Are obligaţia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care 
le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituției, 
indiferent de funcţia pe care o deţine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au 
creat deja prejudicii; 
- ţinerea evidenţei si verificarea tuturor amenzilor de circulaţie, transport public de 
călători, etc.; 
- identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie, 
Registrului Comerţului sau a instanţelor; 
- identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul 
băncilor si a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau 
pe conturile bancare; 
- Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

b) Atribuţii Impunere – Constatare  

Impunere – Constatare – Control funcţionează în cadrul Serviciului Contabilitate – Buget- 
Finanțe, Taxe și Impozite şi are atribuţii specifice pentru soluționarea/eliberarea 
următoarelor tipuri de documente: 
- Cereri pentru obţinerea certificatelor de atestare fiscală; 
- Certificate de atestare fiscală; 
- Declaraţii impunere clădiri – case,  persoane fizice şi juridice; 
- Declaraţii impunere teren, persoane fizice şi juridice; 
- Declaraţii impunere impozit autovehicule persoane fizice şi juridice 
- Cereri scutire impozit 
- Declaraţii impunere autovehicule achiziţionate de la persoane fizice; 
- Declaraţii impunere autovehicule achiziţionate de la persoane juridice; 
- Declaraţii impunere autovehicule temporar  înmatriculate; 
- Radieri clădiri, terenuri, autovehicule; 
- Declaraţii clădiri dobândite -  persoane fizice şi  juridice; 
- Declaraţii clădiri executate – persoane fizice şi juridice; 
- Declaraţii modernizări la clădirile existente; 
- Declaraţii terenuri dobândite – persoane fizice şi juridice; 
- Radieri mijloace de transport  - persoane fizice şi  juridice; 
- Debitarea la începutul anului a persoanelor fizice şi persoanele juridice; 
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- aşezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima 
veniturile fiscale ale bugetului local; 

- gestionarea analitică a poziţiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea 
mijloacelor de reclamă si publicitate si mijloace auto; 

- confruntarea autorizaţiilor de construire emise de Compartimentul de Autorizare a 
Construcţiilor cu baza de date a de la Impozite si Taxe, pentru identificarea imobilelor 
nou construite, care nu au fost declarate după expirarea termenului de valabilitate a 
autorizaţiilor de construire; 

- gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din Comuna Giarmata şi a 
satelor aparţinătoare, atât persoane fizice cât si persoane juridice. 

- Eliberarea certificatelor de înregistrare, înregistrarea vehiculelor neînmatriculate şi 
eliberarea plăcuţelor de înregistrare conform Ordinul Ministerul Administraţiei 
Internelor 1501/2006 actualizat- Ordin privind procedura înmatriculării, înregistrării, 
radierii si eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

- Eliberarea  autorizaţiilor de funcţionare  pentru Societăţilor Comerciale, după depunerea 
dosarului cu actele firmelor; 

- Taxa pentru mijloacele de reclamă şi publicitate,  
- Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole persoane juridice, 

vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la aceştia a impozitului 
datorat;   

- Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor 
contribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate conform Ordonanţei nr.2/2001 - 
Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor; 

- Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de 
persoanele juridice;  

- Asigură şi răspunde de operarea corectă în rolurile unice a declaraţiilor de impunere; 
- Răspunde pentru toate înregistrările, corecţiile şi modificările din rolurile unice şi 

evidenţă fiscală fiind singurul compartiment cu acces la operare în baza de date;                             
- Analizează, cercetează şi propune spre soluţionare Consiliului Local al Comunei 

Giarmata  cererile în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale 
către bugetul local, precum şi a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire şi 
compensări, în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor juridice;     

- Analizează, cercetează şi soluţionează contestaţiile cu privire la stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele juridice, conform 
competenţelor legale şi propune primarului modalitatea de soluţionare a 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;                                                        

- Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, ce 
urmează a fi aprobate de către consiliul local, datorate de persoanele juridice;             

- Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi  
consiliului  local, în  vederea întocmirii bugetului local; 

-  Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local, 
dispoziţiilor  primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează Impozitele 
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şi taxele locale fiscale precum şi alte impozite şi taxe fiscale care constituie venit al 
bugetului local, datorate de persoanele juridice; 

- Asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor deţinute şi lucrărilor. 
- Efectuează inventarierea materiei impozabile conform procedurii de „Inventarierea 

materiei impozabile”  
- Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

c) Atribuţii Evidenţa Veniturilor 

- efectuarea evidenţei fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la 
contribuabili reprezentând impozite și taxe locale; 
- efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie; 
- întocmirea situaţiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele si taxele 
locale  
- întocmirea referatelor de restituire si compensare la solicitarea persoanelor fizice si 
juridice, efectuarea plăţilor reprezentând restituiri de sume; 
- întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri; 
- întocmirea lunară a documentaţiei în vederea constituirii fondului prevăzut de OUG 
92/2003; realizarea operaţiunilor prevăzute de legea bugetului de stat cu privire la acesta; 
- colaborarea cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş, pentru care 
întocmeşte trimestrial situaţia veniturilor neîncasate la bugetul local de către marii 
contribuabili; 
- soluţionarea neconcordanţelor apărute cu contribuabilii persoane juridice în cazul 
plăţilor efectuate de acestea prin bancă; 
- întocmirea zilnică a jurnalului de casă cu privire la încasările zilnice, predarea 
numerarului încasat la sfârşitul zilei de lucru casieriei centrale urmând a fi depuse zilnic la 
Trezorerie; emiterea zilnic, a borderourilor de încasări pe tipuri de impozite. 

d) Atribuţii Executare Silită  

- identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliţie sau a 
Registrului Comerţului, ori a instanţelor; 
- aplicarea, împreună cu Compartimentul Juridic, a procedurii executării silite, prevăzută 

de actele normative în vigoare, pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin 
întocmirea de somaţii si titluri executorii în cazul neplăţii la termenele legale, iar în cazul 
depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare 
silită si anume: înfiinţarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, 
întocmirea de procese verbale de sechestru si valorificarea bunurilor prin licitaţie; 
- efectuarea situaţiilor centralizatoare lunare, cu evidenţa încasărilor rezultate din 

executarea silită; întocmirea situaţiilor centralizatoare analitice privind societăţile, respectiv 
sumele rămase de recuperat; 
- valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităţi prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare; 
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e) Atribuţii Amenzi 

- efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor; 
- evidenţa dosarelor de insolvabili; 
- evidenţa încasărilor rezultate din executare silită amenzi; 
- întocmirea situaţiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/încasate. 

Art. 29. – Atribuţii Birou Urbanism, Patrimoniu și Agricol 

a) Atribuţii Compartiment Urbanism 
1. emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribuţii specifice: 
a. verificarea conţinutului documentelor depuse pentru obţinerea certificatului de 
urbanism; 
b. determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor 
cuprinse în planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la locaţia pentru 
care se solicită certificatul de urbanism; 
c. analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea 
certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale 
directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate; 
d. formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru 
proiectarea investiţiei; 
e. stabilirea, împreună cu membrii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbanism a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării; 
f. stabilirea taxei pentru certificatul de urbanism şi urmărirea încasării ei; 
g. avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii Certificatului de 
urbanism; 
2. întocmirea si avizarea de studii si documentaţii de urbanism si amenajare a teritoriului, 
verificarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), monitorizarea documentaţiei de 
urbanism aprobate de către Consiliul local al Comunei Giarmata; 
3. eliberarea prelungirii Certificatului de Urbanism, la solicitarea beneficiarului, calcularea 
taxei de prelungire si urmărirea achitării acesteia; 
4. evidenţierea si actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, 
ansamblurile si monumentele istorice si de arhitectură, si stabilirea programelor de 
restaurare si conservare a acestora pe raza Comunei; ţinerea evidenţei si asigurarea protecţiei 
monumentelor istorice si de arhitectură; iniţiere si coordonarea programelor cu privire la 
protejarea monumentelor si a zonelor istorice; 
5. prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru şedinţe, pentru dezbateri publice, pentru 
publicare pe site; 
6. îndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; luarea măsurilor prevăzute de 
lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului si de 
urbanism; 
7. urmărirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor urbane, 
precum si a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 
8. asigurarea gestionării, evidenţierii si actualizării documentaţiilor de urbanism si 
amenajare a teritoriului; 
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9. organizarea de acţiuni de verificare în vederea depistării neconcordanţelor privind 
documentaţiile depuse spre emiterea Certificatului de Urbanism si situaţia reală din teren; 
10. întocmirea, verificarea documentaţiei si propunerea de emitere a avizelor de 
oportunitate a Certificatelor de Urbanism. 
11. emiterea Autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare, cu următoarele atribuţii specifice: 
a. verificarea conţinutului documentaţiei depuse, inclusiv sub aspectul prezentării tuturor 
actelor necesare autorizării; întocmirea si semnarea autorizaţiilor; 
b. avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare si eliberarea acestora; 
c. stabilirea taxei de autorizare (conform Legii.227/2015 privind Codul Fiscal) si 
urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării eventualelor diferenţe/sume care constituie 
venituri ale bugetului local; 
d. stabilirea taxei de desfiinţare si urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării 
eventualelor diferenţe/sume care constituie venituri ale bugetului local, conform prevederilor 
art.1 alin.(2) din Codul de procedură fiscală; 
e. înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare în registrul unic de evidenţă prin 
atribuirea unui număr; 
f. eliberarea autorizaţiei de construcţie; 
12. verificarea, întocmirea si eliberarea prelungirii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare, la 
solicitarea beneficiarului; 
13. calcularea taxei de prelungire si urmărirea achitării acesteia (conf. Cod Fiscal); 
14. gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism si activităţi de planificare 
urbană; 
15. îndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; luarea măsurilor prevăzute de 
lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului si de 
urbanism; 
16. întocmirea, verificarea documentaţiei si înaintarea propunerii de emitere a autorizaţiilor 
de construire; 
17. punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor precum si a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 
18. asigurarea gestionării, evidenţierii si actualizării documentaţiilor de urbanism si 
amenajare a teritoriului; 
19. organizarea de acţiuni de verificare în vederea depistării neconcordanţelor privind 
documentaţiile depuse spre autorizare si situaţia reală din teren; 
20. constatarea si aplicarea amenzilor contravenţionale si urmărirea încasării acestor sume 
conform Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor actualizată, sume care constituie venituri suplimentare la 
buget; 
21. stabilirea altor taxe care intră în competența compartimentului și urmărirea încasării 
acestora. 
22. organizarea controlului privind disciplina în construcţii prin întocmirea planurilor 
anuale de control; 
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23. constatarea contravenţiilor în temeiul Legii nr. 50/1991 - (r), privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, încheierea în 
acest sens a proceselor verbale de contravenţie, aplicarea amenzilor si urmărirea încasării 
lor; 
24. întocmirea fişei de calcul a regularizării taxei de autorizare pentru persoane fizice si 
juridice; 
25. aplicarea majorărilor de întârziere la diferenţa de plată calculată la regularizarea taxei 
de autorizare pentru proprietarul construcţiei care nu s-a încadrat în termenul legal de 
execuţie şi urmărirea încasării acestor creanţe fiscale; 
26. identificarea debitorilor si transmiterea situațiilot  către Compartimentul Juridic în 
vederea întocmirii somaţiilor/înştiinţărilor pentru recuperarea creanţelor rezultate din 
diferenţe la regularizările de taxă de autorizare pentru persoanele fizice si juridice care nu s-
au încadrat în termenul legal de execuţie a lucrărilor autorizate; 
27. întocmirea si semnarea certificatului de atestare a edificării construcţiei; 
28. întocmirea si semnarea certificatului de radiere a construcţiei; 
29. întocmirea certificatului privind destinaţia terenului; 
30. avizarea schiţei spaţiului în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare; 
31. verificarea pe teren a sesizărilor/reclamaţiilor cetăţenilor referitoare la semnalarea 
cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii si soluţionarea lor; 
32. întocmirea somaţiilor, a raportului de specialitate si a Dispoziţiei primarului pentru 
desfiinţarea construcţiilor ilegale amplasate pe domeniul public/privat al Comunei Giarmata 
şi satelor aparţinătoare reprezentarea autorităţii publice locale la recepţia lucrărilor de 
construcţii. 

b) Atribuții Compartiment Patrimoniu 

1. administrarea, gestionarea, întreţinerea si valorificarea patrimoniului imobiliar, clădiri si 
terenuri pentru ceea ce constituie patrimoniul public si privat al Comunei Giarmata; 
2. Ţinerea evidenţei mijloacelor fixe, mobile si imobile, din patrimoniul public si privat al 
Comunei Giarmata: clădiri aparţinând fondului locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă, terenuri, bunuri mobile, păduri, reţele de utilităţi, alte bunuri; 
3. întocmirea documentaţiilor în vederea notării în evidenţele de publicitate imobiliară a 
bunurilor imobile aflate în proprietatea Comunei Giarmata; 
4. crearea si actualizarea unei evidenţe tehnico operative privind bunurile imobile din 
proprietatea publică si privată a Comunei; 
5. întocmirea si asigurarea documentaţiilor pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului 
local privind patrimoniul public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vânzări, 
schimburi de terenuri, transmiteri, etc.); 
6. întocmirea contractelor de închiriere cu destinaţie de spaţiu comercial, sediu de partid, 
sediu de organizaţie neguvernamentală, non-profit, a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, etc; 
evidenţa şi gestionarea acestora; urmărirea încasării chiriilor pentru spaţiile cu destinaţie de 
locuinţă şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; 
7. întocmirea documentaţiilor în vederea acceptării ofertelor de donaţii de bunuri ce intră 
înpatrimoniul Comunei Giarmata; 
8. inițierea referatelor de necesitate pentru contractarea lucrărilor de cadastru; 
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9. coordonarea si monitorizează inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al 
Comunei Giarmata; 
10. oferă relaţii cu privire la bunurile imobile aflate în patrimoniul Comunei si care fac 
obiectul revendicărilor în baza Legii nr. 10/2002, republicată, si a legii retrocedării bunurilor 
bisericeşti; 
11. urmăreşte şi răspunde de inventarierea unităţilor de învăţământ aflate în proprietatea 
Comunei Giarmata; 
12. verifică pe teren cererile de concesiune, închiriere, vânzare sau dare în administrare a 
bunurilor aparţinând Consiliului Local. 
13. urmăreşte şi răspunde de executarea contractelor în care Comuna Giarmata este parte, 
indiferent de natura acestora: Închiriere, asociere, concesionare. 
14. conduce evidenţa tuturor terenurilor , aparţinând domeniului public ocupate cu 
construcţii ( chioşcuri, tonete, terase, etc. ) garaje, terenuri agricole închiriate. 
15. conduce evidenţa concesionărilor de bunuri imobile din patrimoniul public. 
16. conduce evidenţa contractelor de închiriere , vânzare, asociere, folosinţă gratuită, etc. 
17. operarea în evidenţe a retrocedărilor. 
18. verifică pe teren starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Local. 
19. asigură înregistrarea în evidenţele Primăriei a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit 
dispoziţiilor legale , sunt proprietatea Comunei Giarmata; 
20. urmăreste şi evidenţiaza mişcările de bunuri imobile şi mobile din patrimoniu. 
21. verifică  efectuarea inventarierii bunurilor aparţinând municipiului Resita. 
22. furnizează la cerere date privind situaţia juridică a imobilelor, celorlalte compartimente 
din cadrul Direcţiei, persoanelor fizice şi juridice, altor instituţii, instanţelor judecătoreşti. 
23. propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri, clădiri) aparţinând 
domeniului public şi privat al Comunei Giarmata. 
24. asigură elaborarea în termen a documentaţiilor pentru şedinţele consiliului local, ce 
privesc activităţile de care răspunde. 
25. răspunde de soluţionarea în termenul prevăzut de lege a corespondenţei. 
26. întocmeste şi asigura documentaţiilor pentru proiecte de hotărâre privind patrimoniul 
public şi privat ( asocieri, concesionări, transmiteri, schimburi de terenuri, etc). 
27. propune pe baza documentelor de urbanism legal aprobate şi a priorităţilor stabilite de 
catre Consiliul Local declararea utilităţii publice în cazul exproprierii pentru cauze de 
utilitate publică. 
28. participă în comisiile de licitaţii a închirierii de spaţii sau terenuri excedentare din 
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

c) Atribuții Compartiment Agricol 
 
- înregistrează şi ţine la zi evidenţa din Registrele Agricole ale Comunei Giarmata şi 
localităţile aparţinătoare, conform legislaţiei în vigoare, şi anume: 
- componenţa gospodăriei/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/ 
întreprindere individuală/întreprindere familială 
- terenuri aflate în proprietate pe categorii de folosinţă 
- evidenţa pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/ exploataţie agricolă 
individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/întreprindere familială 
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- evidenţa pădurilor proprietate privată în raport cu grupa funcţională şi vârstă; 
- modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii; 
- suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii; 
- suprafaţa cultivată în sere şi solarii pe raza localităţii; 
- suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale pe raza localităţii; 
- numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii; 
- suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii; 
- vii,pepiniere viticole pe raza localităţii; 
- animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate în condiţiile legii; 
- evoluţia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietatea gospodăriei/ 
exploataţie agricolă individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere 
individuală/întreprindere familială care au activitate pe raza localităţii; 
- utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune 
animală şi mecanică; 
- aplicare îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor; 
- utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; 
- construcţii existente aflate în proprietatea gospodăriei/ exploataţie agricolă individuală/ 
persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/întreprindere familială care au activitate 
agricolă pe raza localităţii. 
- pe baza datelor din registrele agricole, completează anual centralizatorul registrului 
agricol în vederea transmiterii dărilor de seama statistice; 
- ţine evidenţa electronică a datelor din registrul agricol; 
- pe baza datelor din registrul agricol întocmeşte şi eliberează adeverinţe persoanelor 
fizice şi juridice, privind suprafaţa de teren agricol pe care o au în posesie, a efectivelor de 
animale pentru producătorii agricoli, cât şi pentru persoanele care nu au teren agricol sau 
animale pentru acordarea de subvenţii în agricultură cât şi pentru obţinerea de drepturi de 
asistenţă socială. 
- are competenţe în eliberarea de adeverinţe, dovezi şi alte acte solicitate de petenţi în 
vederea obţinerii unor drepturi financiare în urma activităţilor care au ca obiect terenurile 
agricole şi efectivele de animale; 
- în baza datelor din Registrul Agricol şi a verificărilor efectuate pe teren privind existenţa 
produselor agricole, întocmeşte şi eliberează atestate de producător şi carnete de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, conform legislaţiei în vigoare 
- propune semestrial vizarea atestatelor de producător; 
- întocmeşte şi eliberează pe baza datelor din Registrul Agricol, bilete de adeverire a 
proprietăţii animalelor, în vederea vânzării sau sacrificării animalelor domestice; 
- transcrie în registrele agricole animalele vândute/cumpărate, produşii obţinuţi din fătări 
şi animalele moarte; 
- realizează evidenţa Registrului Agricol la zi, operând modificările necesare ori de câte 
ori se impune respectând legislaţia în vigoare; 
- întocmeşte dări de seama statistice, rapoarte de activitate privind domeniul agricol cu 
privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de utilizare a terenurilor agricole, cât şi a 
celorlalte date cuprinse în registrul agricol; 
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- furnizează datele necesare şi întocmeşte situaţiile solicitate în vederea desfăşurării în 
bune condiţii a „Recensământului general agricol", conform legislaţiei în vigoare; 
- centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele 
tehnice de completare a registrului agricol; 
- răspunde pentru legalitatea şi veridicitatea datelor consemnate în Registrul Agricol şi în 
completarea documentelor care fac obiectul activităţii compartimentului agricol; 
- informează cetăţenii în probleme ce intră în sfera de rezolvare a compartimentului, şi ia 
măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de aceştia; 
- răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea adreselor comunicate persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice; 
- efectuează identificarea, măsurarea terenurilor din extravilanul Comunei Giarmata şi 
localităţile aparţinătoare, terenuri ce urmează a fi închiriate (terenuri: arabile, fâneţe şi 
păşuni), întocmind planurile de situaţii ce urmează a fi prezentate comisiei, în vederea 
închirierii, verificând şi modul de folosire a terenurilor închiriate; 
- participă la lucrările comisiei de aplicare a legilor fondului funciar: Legea nr. 18/1991, 
republicată, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005, 
titlul IV,V şi VI; 
- verifică documentaţiile prezentate de către solicitanţi în baza prevederilor art. 36 din 
Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
propune spre aprobare comisiei locale, apoi face propuneri către Instituţia Prefectului 
Judeţului Timiș, în vederea emiterii ordinului pentru atribuire în proprietate a terenului 
aferent construcţiei; 
- colaborează cu serviciile similare din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Timiș pentru 
depunerea dosarelor şi urmăreşte modul de soluţionare a acestora, cât şi emiterea de către 
Instituţia Prefectului Judeţului Timiș, a ordinului privind atribuirea de teren conform Legii 
fondului funciar, în vederea emiterii de către Primărie a adeverinţei pentru intabulare la 
Cartea Funciara, cu teren aferent construcţiei; 
- colaborează în activitatea agricolă cu instituţiile locale specifice; urmăreşte şi informează 
conducerea privind aplicarea prevederilor legale în domeniu; constată şi întocmeşte procese 
verbale de contravenţie în domeniu; analizează şi rezolva în termen sesizările, reclamaţiile şi 
notele de audienţă ce revin compartimentului; 
- pune în aplicare prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 (*actualizată*) privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
- urmăreşte modul de aplicare a măsurilor stabilite de comandamentul antiepizotic local; 
- verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente 
compartimentului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor; 
- planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Art. 30. – Atribuţii Compartiment Relații cu Publicul, 

a) Atribuţii Relaţii cu Publicul 
Relaţiile cu Publicul funcţionează în cadrul Compartimentului Relatii Cu Publicul sub 
directa coordonare a Primarului Comunei Giarmata și are următoarele atribuţii specifice : 
1. Asigură accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu, conform 
L.544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin: 
- afişare la sediul instituţiei; 
- publicaţii proprii; 
- puncte de informare - documentare; 
- site-ul propriu al instituţiei. 
2. Actualizează site-ul instituţiei publice cu informaţii conform legii, ori de câte ori este 
necesar; 
3. Asigură publicarea acţiunilor de interes public ale instituţiei prin: 
a. difuzare de comunicate; 
b. informări de presă; 
c. conferinţe de presă; 
d. interviuri.  
4. Informează referitor la stadiul unor lucrări şi solicită lămuririle necesare de la 
compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;  
5. Gestionează corespondenţa electronică prin preluarea şi transmiterea către secretariat a 
adreselor şi petiţiilor sosite on-line; 
6. Furnizează răspuns la cererile  de informaţii publice, depuse de către cetăţeni sau alte 
instituţii, în termenul stabilit de lege; 
7. Preia şi soluţionează sau transmite spre soluţionare compartimentelor de specialitate ale 
primăriei, solicitările de informaţii de interes public; 
8. Urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de 
compartimentele de specialitate  ale primăriei, la solicitările de informaţii publice, conform 
L.544/2001; 
9. Aduce la cunoştinţa conducerii propunerile şi sesizările cetăţenilor în vederea unei bune 
funcţionări a structurilor din cadrul primăriei; 
10. Oferă informaţii cetăţenilor privind: 
- modalitatea de a obţine documente; 
- activitatea primăriei şi consiliului local; 
11.Redactează şi comunică răspunsurile la solicitări, către cetăţeni şi instituţii, în termenul 
legal; 
12. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitatea a 
compartimentului; 
13.Întocmeşte şi operează în registrul pentru evidenţa cererilor şi a răspunsurilor privind 
accesul la informaţiile de interes public; 
14. Întocmeşte anual Buletinul de informare privind informaţiile publicate din oficiu; 
15. Întocmeşte anual un Raport privind accesul la informaţiile publice; 
16. Întocmeşte proceduri de lucru pentru activitatea de relaţii publice; 
17. Întocmeşte propuneri scrise de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii proprii; 
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18. Colaborează cu toate compartimentele din instituţie şi alte unităţi, printr-un schimb 
permanent de informaţii şi transmitere de documente; 
19. Transmite petiţiile greşit îndreptate, către autorităţile sau instituţiile publice care au în 
atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, înştiinţând şi petiţionarul despre acest fapt, în 
condiţiile legii; 
20. Transmite solicitările care nu se încadrează în competenţele instituţiei, către autorităţile 
sau instituţiile publice competente, înştiinţând şi solicitantul despre acest fapt, în condiţiile 
legii; 
21. Pune la dispoziţia persoanelor interesate formularele-tip prevăzute de lege, pentru a 
facilita redactarea solicitării sau a reclamaţiei administrative; 
22. Convoacă, dacă este cazul, comisia de analiză a reclamaţiilor administrative vizând 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001; 
23. Furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la serviciile oferite de  primărie – prezintă 
informaţii referitoare la compartimentele de specialitate şi activitatea acestora; 
24. Furnizează  informaţii, solicitanţilor, asupra actelor ce se cer a fi depuse în vederea 
eliberării de adeverinţe, autorizaţii, certificate  etc.; 
25. Furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la modul de completare a cererilor şi 
documentaţiilor necesare; 
26. afişează la afişierul instituţiei actele normative, dispoziţiile Primarului şi hotărârile 
Consiliului Local cu caracter normativ, respectiv actele normative de interes public; 
27. scanează dispoziţiile emise de Primar/ Hotărârile Consiliului Local şi le introduce în 
Monitorul Oficial Local; 
 

b) Atribuţii secretariat  
Secretariatul -funcţionează în cadrul Compartimentului Relatii Cu Publicul sub directa 
coordonare a Primarului UAT Comuna Giarmata și are următoarele atribuţii specifice : 
1. Preluare şi transmiterea apelurile şi mesajelor telefonice; 
2. Direcţionează apelurile telefonice;  
3. Executarea lucrărilor de registratura generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea 
corespondenței); 
4. Lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei primite, 
prezentarea la conducerea compartimentelor, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea 
rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării 
prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de 
bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, expedierea directă, după caz, asigurarea 
transportului corespondenţei;  
5. Multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei 
calculatorului, utilizarea maşinilor de copiat,  
6. Probleme de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru desfăşurarea 
în bine condiţii a întâlnirilor cu persoane din afara instituţiei, primirea vizitatorilor şi a 
partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de 
comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregătirea corespondenţei 
protocolare cu ocazia diferitelor evenimente. 
7. Evidenţa necesarului de consumabile  
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8. Pregătirea călătoriilor de serviciu ale primarului, diferite rezervări, diferite contactări; 
Cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, aparatură de multiplicat, 
fax, aparatura de înregistrare-clasare, etc.); cunoaşterea tehnoredactării computerizate şi a 
programelor pentru aceasta. 
9. Primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;  
10. Difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulată; 
11. Să dea dovadă de promptitudine şi profesionalism în deservirea cetăţenilor; 

Art. 31. Atribuții Compartiment Cultură 

-  întocmește agenda culturală anuală a Comunei Giarmata; 
-  organizează evenimentele planificate în agenda culturală; 
-  gestionează bunurile aflate în Căminul Cultural și cele ale Ansamblului Folcoric 
„Sânziene Bănățene”; 
-  întocmește referate de necesitate pentru achizițiile ce țin de domeniul cultural; 
- gestionează fondul de carte al comunei Giarmata; 
-  întocmirea anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, 
de rapoarte privind acţiunile culturale şi sociale în Comuna Giarmata şi prezentarea acestora 
la termenele prevăzute de lege sau stabilite de Primar şi/sau Consiliul Local; 
- participarea la diverse manifestări organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului Local al 
Comunei Giarmata; 
-  analizează legislaţia specifică domeniului său de competenţă şi propune spre aprobare 
norme locale, întocmeşte fundamentarea hotărârilor în raport cu solicitările legislative şi, 
dacă este cazul, cu propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice; 
- întocmeşte documentaţia necesară pentru promovarea hotărârii consiliului local privind 
acordarea burselor şcolare elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar în fiecare an 
şcolar; 
- răspunde la cererile şi sesizările instituţiilor şi cetăţenilor în domeniul său de activitate; 
- identifică sponsori pentru susținerea activităților culturale. 

Art. 32. Atribuţii Birou Poliție Locală 

a)  actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al 
unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor 
antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;  
b)  intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 
112, pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie de 
specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;  
c)  actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea 
persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii; 
d) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;  
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri 
pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele 
competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de 
proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor; 
f)   conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele 
suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;  
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g) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor 
unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, legate de problemele specifice 
compartimentului.  
h)  indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.  
 
În domeniul protectiei mediului, politistii locali desfasoara urmatoarele activitati:  
a) verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre 
firma de salubritate; 
b) verifica respectarea masurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la 
toaletarea spatiilor verzi, de catre firmele abilitate;  
c) verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, 
operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor 
de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente 
imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de 
acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi; 
d) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei in locurile publice;  
e) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluarea 
sonora;  
f) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei albiilor cursurilor de apă ce 
traverseaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala; 
g) vegheaza la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi;  
h) vegheaza la aplicarea legislatiei in vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si 
solide pe domeniul public si in apele curgătoare/stătătoare. 
i) verifica respectarea prevederilor legale de mediu de catre operatorii economici, in limita 
competentelor specifice autoritatilor administratiei publice locale;  
j) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale  
 
În domeniul activitatii comerciale, politistii locali desfasoara urmatoarele activitati:  
a) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor de 
comert stabilite prin lege, in limita competentelor specifice autoritatilor administratiei 
publice locale;  
b) urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in 
locuri autorizate de primar in vederea eliminarii oricarei forme privind comertul ambulant 
neautorizat;  
c) controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor 
agroalimentare si industriale in locurile amenajate temporar;  
d) colaboreaza cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de protectie a 
consumatorilor, in exercitarea atributiilor de serviciu; 
e) controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire 
la afisarea preturilor;  
f) verifica daca in incinta unitatilor de invatamant, precum si pe aleile de acces in aceste 
institutii se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice, tutun; 
g) verifica modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare 
la tutun si bauturi alcoolice; 
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h) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de 
problemele specifice compartimentului. 
 
În domeniul disciplinei in constructii si afisajului stradal, politistii locali desfasoara 
urmatoarele activitati: 
a) constata contraventii in cazul nerespectarii normelor privind executarea lucrarilor de 
constructii si stabilesc masurile necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;  
b) verifica existenta autorizatiei de construire si respectarea documentatiei tehnice autorizate 
pentru lucrarile de constructii;  
c) verifica legalitatea amplasarii materialelor publicitare; 
d) verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare;  
e) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de 
problemele specifice compartimentului. 
Politia locala poate asigura, in conditiile legii, paza transporturilor bunurilor si a valorilor, 
constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, 
metale si pietre pretioase, apartinand comunei.  
 
 Pe timpul desfasurarii activitatilor de serviciu, pe raza comunei, personalul politiei locale 
poate folosi autovehiculele din dotare.  
 

33. Clubul Sportiv Comunal Millenium Giarmata 
 

- întocmește și actualizează proiectul anual al activităților sportive și de tineret ce urmează 
a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocațiilor bugetare estimative; 
- propune alocarea de fonduri nerambursabile pentru proiectele sportive și de tineret și 
întocmește documentația necesară în vederea alocării de fonduri, conform legislației în 
vigoare; 
- participă în comisiile de selecție, în cadrul licitațiilor organizate pentru alocarea de 
fonduri nerambursabile  
- întocmește și actualizează baza de date cu privire la sălile de sport, bazele sportive și 
unitățile de cult; 
- administrează bunurile oferite în comodat; 
- caută sponsori pentru susținerea activităților sportive; 
- elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, a programului anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie, cu obligativitatea de 
a ţine cont de necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii, gradul de prioritate a 
necesităţilor, anticipările cu privire la fondurile ce urmează sa fie alocate prin bugetul anual; 
- propune primarului, consiliului de administrație și consiliului local orice măsuri necesare 
pentru desfășurarea optimă a activităților clubului sportiv. 
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CAPITOLUL IV : DISPOZIŢII FINALE 

Art. 34. – Elaborarea Fişelor de post 

(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare şef de structură 
(compartiment, birou, serviciu) va elabora Fişa postului pentru fiecare post aprobat în 
organigrama Aparatului de specialitate al Primarului. 
(2) Redactarea Fişelor de post se va face pe suport electronic si pe suport de hârtie în trei 
exemplare: unul pentru salariat, unul pentru seful structurii şi unul pentru dosarul de 
personal. 

Art. 35. – Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcţionare 

(1) Personalul Primăriei Comunei Giarmata sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice 
prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcţionare. În acest scop 
Compartimentul Resurse umane, va asigura transmiterea Regulamentului şefilor tuturor 
structurilor, care sunt responsabili cu aducerea la cunoştinţă a prevederilor acestuia 
salariaţilor. 
(2) Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare se publică pe pagina de internet a 
UAT Comuna Giarmata. 

Art. 36. – Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

Prezentul Regulament se completează si se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare 
aunor modificări legislative, noi activităţi sau competenţe date în sarcina administraţiei 
publice locale sau reorganizarea unor activităţi sau compartimente, prin hotărâre a 
consiliului local. 
 

 


