
 

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 3 din 29 ianuarie 2020 

R E G U L A M E N T  
de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Podoleni 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1. (1) Comuna Podoleni este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din satele Podoleni - 

reşedinţă de comună şi Negriteşti.  
(2) Comuna Podoleni este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 

patrimoniu propriu; Comuna Podoleni este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare 
fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.  

(3) Comuna Podoleni este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care aceasta este parte, precum şi din 
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

Art.2. (1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează 
în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi al principiilor generale 
prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: descentralizării, 
autonomiei locale, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al constrângerii bugetare. 

(2) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele 
prevăzute de lege; Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, 
precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei Podoleni; Autonomia locală 
reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţii administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a 
gestiona, în numele şi interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile 
legii; Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în unitatea 
administrativ-teritorială. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 121 din Constituţia României şi ale art. 106 din O.U.G. 
Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, autorităţile administraţiei publice, prin care se 
realizează autonomia locală în comuna Podoleni, sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul 
ca autoritate executivă; consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice 
locale şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile legii. 

Art.4. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, 
reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi 
străine, precum şi în justiţie. 

Art.5. (1) Primăria comunei este o 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, constituită din: 
primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul 
primarului şi aparatul de specialitate al primarului.  

(2) Aparatul de specialitate al Primarului comunei Podoleni este structurat pe următoarele 
compartimente: 

 Monitor izare procedur i  admin istrat ive;  
 Stare Civ i lă,  Resurse umane;  
 Asistenţă socială ;  
 Administrare domeniul  publ i c  şi  pr ivat ,  Registrul  agricol ;  
 Urbanism şi  amenajarea ter i tor iu lu i ;  
 Contabi l i ta te,  Financiar ,  Impozi te  şi  taxe;  
 Audi t  Publ ic  In tern;  
 Administrat iv-gospodăresc,  Transport  ru t ier .  

(3) Primarul, viceprimarul, administratorul public şi secretarul general al comunei asigură, în 
condiţiile stabilite de lege, conducerea, coordonarea şi controlul compartimentelor.  



 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE PRIMĂRIEI COMUNEI PODOLENI 
Art.6. Primarul comunei Podoleni. 
(1) 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 publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor 
preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. 

(2) Primarul conduce instituţiile publice de interes local şi serviciile publice de interes local. 
(3) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de 

vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de 
fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al 
primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei. 

(4)  Primarul  îndepl ineşte ,  în condi ţ i i le legi i ,  următoarele atribuţ i i :  
 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; 
 prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială 

şi de mediu a comunei, care se publică pe pagina de internet; 
 participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în 

bune condiţii a acestora; 
 elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de 

mediu a comunei, le publică pe site-ul comunei şi le supune aprobării consiliului local. 
 exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
 întocmeşte proiectul bugetului comunei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 

aprobare consiliului local, la termenele prevăzute de lege; 
 prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară; 
 iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare 

în numele comunei; 
 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
 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 din domeniile prevăzute 

la art. 129 alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019; 
 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor 

publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019, precum şi a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat al comunei; 

 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. 

(5) 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. 

(6) 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 comună. 



 

Art.7. Viceprimarul comunei Podoleni. 
(1) Viceprimarul 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. Primarul 
poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

(2) Viceprimarul  îndepl ineşte ,  în principal,  următoarele  atribuţ i i :  
 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local; 
 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;  
 ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 

prevăzute la art. 129 alin.(6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019; 
 ia măsuri pentru asigurarea  inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării 

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin.(6) și (7) din O.U.G. nr. 57/2019, precum şi a 
bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei Podoleni; 

 ia măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor 
istorice; 

 organizează şi coordonează efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local potrivit Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. 

Art.8. Administratorul public la nivelul comunei Podoleni  
(1)  Administratorul public îndeplinește atribuţii de coordonare a unor compartimente ale 

aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. 
(2)  Administ ratorul  publ ic îndepl inește în pr incipal,  următoarele atr ibuț i i :   

 coordonarea activităţii de verificare a cererilor şi celorlalte documente probatorii pentru 
reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi elaborarea 
documetelor premergătoare eliberării titlurilor de proprietate;  

 coordonarea activităţii de colectare a sumelor reprezentând impozite, taxe, amenzi şi alte 
contribuţii care se fac venit la bugetul local, datorate de contribuabili; coordonează activitatea Comisiei 
de inspecţie fiscală şi inventariere a materiei impozabile; 

 coordonarea activităţii de arhivă şi  a activităţii de primire, înregistrare, rezolvare a petiţiilor şi 
expedierea răspunsurilor către petiţionari; 

 urmăreşte organizarea şi verifică efectuarea acţiunii de monitorizare şi control vizând disciplina în 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 coordonarea administrării şi funcţionării bibliotecii comunale; 
 coordonarea activităţilor de investiţii; 
 coordonarea activităţilor de achiziţii publice; 
 asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru 

actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi.  
Art.9. Cabinetul primarului.  
(1) Scopul principal al cabinetului este  de a asigura consilierea primarului pe probleme 

specifice administraţiei publice locale. 
(2) Consi l ierul  personal  îndepl inește în pr incipal,  următoarele atr ibuț i i :   

 participă la audienţele primarului şi se preocupă de evidenţa şi soluţionarea acestora; 
 păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare; 
 Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine a îndatoririlor de serviciu; 
 Îndeplineşte atribuţii de protocol şi reprezentare a Primarului comunei Podoleni la ceremonii şi 

solemnităţi, primiri de vizite, delegaţii, oficialităţi; 
 Reprezintă primarul în relaţiile cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, 

persoane fizice sau juridice, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare şi a mandatului acordat 
de primar; 

 Asigură consilierea primarului pe probleme specifice; 
 Colaborează cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local; 
 Identifică problemele, necesitățile și constrângerile care afectează comunitatea locală;  
 Prezintă la cererea primarului, rapoarte și informări privind constatările făcute și măsurile luate; 
 Monitorizează proiectele de dezvoltare locală, beneficiile materiale, sociale şi de negociere 

realizate prin implementarea acestora; 
 Iniţiază programe şi proiecte de investiţii de interes local în parteneriat cu instituţii şi organizaţii 

nonguvernamentale. 



 

Art.10. Secretarul general al comunei Podoleni. 
(1) Secretarul general este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, ce 

asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, 
stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii şi realizarea 
legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora. 

(2) Secretarul general  îndepl ineşte următoare le atribuţ i i :  
 avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și 

hotărârile consiliului local; 
 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 actelor prevăzute la lit. a); 
 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 O.G. 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 comuna 
Podoleni; 

 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; 
 informează preşedintele de şedinţă 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; 
 urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte 

consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019; informează 
preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în 
asemenea cazuri; 

 certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva comunei podoleni. 
Art.11. Compartimentul Monitorizare proceduri administrative. 
Scopul principal al compartimentului este organizarea Monitorului Oficial Local și reprezentarea 

intereselor autorităţii publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau 
privat, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară 
activitatea. 

Consi l ierul  jur idic  îndepl ineşte  următoarele atr ibuţ i i  pr incipale:   
 Organizarea Monitorului Oficial Local, precum şi asigurarea publicării oricăror documente;  
 În vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale autorității publice, asigură consultanţă şi 

reprezentarea autorității publice, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte 
autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau 
străină şi redactează documentele depuse la dosarul cauzelor; 

 Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, în condiţiile legii şi ale regulamentelor 
specifice; 

 Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează dovadă de 
primire: 

-  Asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de 
internet a instituţiei  sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire;  

- Trimite Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi 
ale declaraţiilor de interese primite;  



 

- Publică pe pagina de internet a instituţiei sau la avizierul propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu 
depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului 
legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei;  

- Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 
verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la 
solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

 Răspunde de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul comunei 
Podoleni; persoană de contact cu Direcţia Etică, Integritate şi Bună Guvernare;  

 Asigură Secretariatul tehnic al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial ; 

 Pregăteşte documentaţia pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al comunei Podoleni;  
 Răspunde de închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat al comunei şi 

întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor în vederea închir ierii/concesionării; 
 Intocmește contractele de închiriere, concesiune, convenţii (de folosintă temporară) pentru bunurile 

din domeniul public sau privat al comunei Podoleni; urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele din 
contractele cu privire la respectarea destinaţiei şi a celorlalte obligaţii stabilite prin contracte, rezolvă 
solicitările cu privire la modificările clauzelor şi prelungirea contractelor;  

 Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003. 
Art.12. Compartimentul Stare civilă, Resurse umane.  
Scopul principal al compartimentului este realizarea activităţilor rezultate din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice privind starea civilă şi gestionarea resurselor umane.  
12.1. Referentul  - stare civ i lă  îndepl ineşte  următoarele atribuţii principale:  

 Întocmeşte actele de stare civilă şi eliberează certificatele corespunzătoare;  
 Înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere 

în registrele de stare civilă - exemplarul I sau II; 
 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; 
 Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civi lă; 
 Trimite la S.P.C.L.E.P. Roznov, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau 

a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la 
modificările intervenite în statutul civil; 

 Trimite actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile specifice, la S.P.C.L.E.P. de la 
ultimul loc de domiciliu; trimite centrului militar, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, 
documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; 

 Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, pe care le trimite în termen la 
Direcţia de Statistică; 

 Atribuie codurile numerice personale din listele de coduri precalculate; 
 Primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, 

însoţite de actele ce le susţin; înaintează documentaţia, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. 
Neamţ; 

 Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu 
exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, 
întocmeşte documentaţia şi o înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabi l; 

 Primeşte cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în 
motivare, pentru a fi transmise, spre verificare la S.P.C.L.E.P. Roznov; 

 Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în 
statutul civil al persoanei, precum şi documentele aferente, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D.; 

 Primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte 
documentaţia şi referatul prin care se propune primarului emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, 
cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; 

 Eliberează livretele de familie, asigură evidenţa acestora, conservarea şi securitatea registrului de 
eliberare a livretelor de familie; 

 Comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a 
cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii 
succesorale;    

 Înregistrează corespondenţa în registrul de intrare-ieşire; urmăreşte soluţionarea în termen şi 
expedierea la destinaţie a răspunsurilor solicitate; 



 

 Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local şi ale şedinţelor cu salariaţii; 
 Asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile, mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar; 
 Întocmeşte documentele specifice pentru deschiderile de credite bugetare şi le înaintează către 

Trezorerie, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
12.2.  Consi l ierul  - resurse umane  îndepl ineşte  are, în principal, următoarele atribuţii: 

 Răspunde  de gestionarea şi evidenţa resurselor umane din cadrul instituţiei;  
 Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, cu privire la respectarea 

normelor de conduită; Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituţiei; 
Întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită; 

 Răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor 
măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, le supune aprobării primarului şi asigură 
transmiterea acestora către A.N.F.P.; Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a 
funcţionarilor publici şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate; 
Întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici.  

 Completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor Primăriei comunei Podoleni;  
 Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului  dosarelor; urmăreşte modul de 

aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; Are  calitatea  de  secretar  al  comisiei  de  
selecţionare;  

   Verifică   şi   preia   de   la   compartimente,   dosarele constituite; Întocmeşte inventare pentru 
documentele evidenţă aflate în depozit; Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozit; 

 Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 
cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi;  

 Organizează  depozitul de arhivă  conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale; menţine ordinea 
şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii dotarea corespunzătoare a depozitului 
(mobilier, rafturi, mijloace P.S.I., s.a.);  

 Verifică cererile şi documentaţiile depuse în vederea obţinerii Acordului pentru deschiderea 
exerciţiului comercial comerţ/alimentaţie publică/alte activităţi recreative şi distractive, pentru agenţii 
economici care desfăşoară activităţi raza comunei; întocmeşte şi eliberează acordurile/autorizaţiile; 

 Primeşte şi înregistrează petiţiile în registrul special, se îngrijeşte de rezolvarea acestora şi de 
expedierea răspunsurilor către petiţionari; 

 Ţine evidenţa veteranilor de război şi cea a văduvelor de război; preia biletele speciale de călătorie 
de la A.N.V.R. şi le distribuie celor îndreptăţiţi; 

 Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.17 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor: 

 Duce la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile 
Codului de procedură civilă; 

 Gestionează Registrul de Evidenţă a Câinilor fără Stăpân; 
 Operează modificări la Registrul Electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 

ţară; 
 Efectuează verificări cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale 

pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător; 
 Răspunde de exercitarea atribuţiilor ce revin primăriei conform Legii nr. 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. 
Art.13. Compartimentul Asistenţă socială.  
Scopul principal al compartimentului este realizarea activităţilor rezultate din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice privind asistenţa socială şi autoritatea tutelară.  
13.1. Consi l ierul  și  Asistentul social  îndeplinesc următoarele atribuţii:  

 Soluţionează în termen, cererile pentru acordarea ajutorului social; completează fişa de calcul al 
ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare 
depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială; Realizează ancheta socială, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului social;  

 Întocmeşte şi/sau transmite A.J.P.I.S., documentele prevăzute de Legea nr. 416/2001, în 
termenele stabilite; întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea ajutorului de urgenţă; 

 Întocmeşte documentaţiile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada 
sezonului rece; efectuează anchete sociale la domiciliul solicitanţilor; îndeplineşte celelalte sarcini ce 
decurg din aplicarea O.U.G. nr. 70/2011; 



 

 Înregistrează cererile şi verifică documentele depuse pentru acordarea alocaţiei pentru 
susţinerea familiei; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg din aplicarea Legii nr. 277/2010;  

 Înregistrează cererile şi verifică documentele depuse pentru acordarea indemnizaţiei cuvenite 
adultului cu handicap grav şi a indemnizaţiei cuvenite părinţilor/reprezentanţilor copilului cu handicap 
grav; îndeplineşte celelalte sarcini ce decurg din aplicarea Legii nr. 448/2006; 

 Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii; 
 Efectuează în teren şi întocmeşte anchete  sociale din oficiu sau ca urmare a unor adrese 

provenite de la instituţii publice ori formulării unor cereri; 
 Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate, anchete psiho-sociale şi 

rapoartele de anchetă psiho-socială privind minorii; 
 Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică organelor de poliţie anchetele sociale privind situaţia 

bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela; 
 Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică notarilor publici rapoartele de anchetă psiho-socială în 

problema stabilirii domiciliului minorilor şi a exercitării autorităţii părinteşti, în cazul divorţului prin acord în 
faţa notarului public; 

 Asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de 
înstrăinare a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor; verifică pe teren şi efectuează 
anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi 
îngrijire a persoanei vârstnice; 

 În domeniul protecţiei copilului:  
- monitorizează şi analizează situaţia copiilor din comuna Podoleni, modul de respectare a drepturilor 

copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de 
monitorizare;  

- realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; identifică şi evaluează situaţiile 
care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;  

- elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste 
servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;  

- asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; asigură şi urmăresc 
aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;  

- vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc 
modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate; 

-  înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 
specială, în condiţiile legii;  

- 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;  

- 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;  

- urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă 
referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local - art. 67 alin.(2) din Legea nr. 272/2004; 

 Comunică persoanelor interesate în termenele legale, dispoziţiile primarului emise ca urmare a  
referatelor pe care le-a întocmit; 

13.2. Asistentul  medical comuni tar  îndeplineşte următoarele atribuţii:  
 identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii; determinarea nevoilor medico-

sociale ale populaţiei cu risc; 
 culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea; 

stimularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii; 
 identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare 

cu medicul de familie şi cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a 
condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului; 

 efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii 
mamei şi a nou-născutului; 

 în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie şi din alte structuri;  



 

 supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic; promovează 
necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie; 

 participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunităţii: vaccinări, 
programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate;  

 participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii; îndrumă 
persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 

 semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia 
activităţilor în teren; 

 efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte 
aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic; 

 urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, 
anemici etc.); 

 identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora; 
urmăreşte şi supraveghează activ nou-născuţii ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau 
din zonele în care nu există medici de familie; 

 organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale; 
 colaborează cu ONG-uri şi cu alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor 

grupuri-ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi de 
comportament), în conformitate cu strategia naţională; 

 urmăreşte identificarea persoanelor de vârstă fertilă; diseminează informaţii specifice de planificare 
familială şi contracepţie; 

 se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu 
handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile; 

 efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;  
 respectarea normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidenţialităţii în exercitarea 

profesiei; 
 respectarea actelor şi hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională şi limitele de 

competenţă; 
 respectarea întocmirii evidenţei şi completării documentelor utilizate în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu. 
Art.14. Compartimentul Administrare domeniul public şi privat, Registrul agricol. 
Scopul principal al compartimentului este realizarea activităţilor rezultate din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice privind administrarea domeniului public şi privat, achizițiile publice și registrul 
agricol. 

14.1. Inspectorul  - adminis t rare domeniul  publ ic  şi  pr ivat  are următoarele atribuţii:  
 asigurarea evidenţei bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Podoleni; 

stabileşte situaţia reală a bunurilor evidenţiate şi întocmeşte câte un dosar pentru fiecare bun;  
 participă la inventarierea anuală a patrimoniului aflat în administrare; acţionează pentru 

clarificarea regimului juridic al unor bunuri şi întocmeşte documentaţia pentru includerea în patrimoniu; 
întocmeşte liste cu imobile propuse pentru casare şi expertizare; 

 pregăteşte documentaţia pentru vânzarea unor bunuri, potrivit legislaţiei în vigoare; întocmeşte şi 
urmăreşte contractele de vânzare-cumpărare încheiate pentru bunurile ce aparţin domeniului privat al 
comunei Podoleni; 

 răspunde de închirierea şi concesionarea bunurilor ce aparţin patrimoniului comunei Podoleni şi 
întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea licitaţiilor în vederea închirierii/concesionării;  

 întocmeşte contractele de închiriere, concesiune, convenţii (de folosintă temporară) pentru 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al comunei Podoleni; urmăreşte modul în care sunt 
respectate clauzele din contractele cu privire la respectarea destinaţiei şi a celorlalte obligaţii stabilite 
prin contracte, rezolvă solicitările cu privire la modificările clauzelor şi prelungirea contractelor;  

 răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003; 
 îndeplinirea obligaţiilor stabilite de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 

împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. 
14.2. Consi l ierul  achizi ț i i  publ ice  are următoarele atribuţii:  

 răspunde de realizarea achiziţiilor publice:  
- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii 

contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital; 



 

- elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale 
autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii; 

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 
strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei 
de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 
- aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  
- realizează şi ţine evidenţa achiziţiilor directe;  
- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

 asigură evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Podoleni; 
stabileşte situaţia reală a bunurilor evidenţiate şi întocmeşte câte un dosar pentru fiecare bun; răspunde 
de păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la patrimoniul comunei;  

 participă la inventarierea anuală a patrimoniului aflat în administrare; Acţionează pentru 
clarificarea regimului juridic al unor bunuri si întocmeşte documentaţia pentru includerea lor în 
patrimoniu; Întocmeşte liste cu imobile propuse pentru casare şi expertizare; 

 răspunde de implementarea colectării selective a deşeurilor la nivelul instituţiei. 
14.3.  Referentul  - regist rul  agricol  îndeplineşte următoarele atribuţii:  

 înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie şi în format electronic, completarea, ţinerea 
la zi şi centralizarea datelor din registrul agricol respectiv; 

 aduce la cunoştinţa cetăţenilor obligaţiile cu privire la registrul agricol; comunică în termen, datele 
centralizate pe localitate şi datele primare înscrise în registrele agricole; 

 întocmeşte certificate şi adeverinţe care necesită date din registrul agricol: 
 preia cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea şi constituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor; 
 transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate; 

întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora redactează hotărârile 
corespunzătoare; 

 aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar; păstrează şi 
completează registrul special pentru evidenţa titlurilor de proprietate: 

 păstrează şi completează registrul special pentru evidenţa contractelor de arendare; 
 efectuează verificări cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de 

animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător; răspunde de înfiinţarea, organizarea 
şi gestionarea Registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, precum şi de deschiderea şi 
conducerea Registrului special privind evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 
agricol; 

 completează biletele de adeverire a proprietăţii animalelor. 
Art.15. Compartimentul Urbanism şi Amenajarea teritoriului. 
Scopul principal al compartimentului este realizarea activităţilor rezultate din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice privitoare la urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Inspectorul  - urbanism ş i  amenajarea ter i tor iului  are, în principal, următoarele atribuţii: 

 Verificarea conţinutului documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism;  
 Determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în 

planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită 
certificatul de urbanism; 

 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; 

 Formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei; 

 Stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum şi a unor 
eventuale studii şi a studiilor de specialitate necesare autorizării; 

 Verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;  
 Redactarea şi emiterea certificatului de urbanism; 
 Verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice, condiţiile din avizele 

şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant; 
 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse, sub aspectul încadrării soluţiilor propuse în 

prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului de urbanism;  



 

 Redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;  
 Pregăteşte şi înaintează în vederea obţinerii avizelor structurii de specialitate din cadrul 

consiliului judeţean şi a acordului unic, proiectul de certificat de urbanism sau de autorizaţie de 
construire/desfiinţare; 

 Organizează şi exercită controlul în teritoriu în ce priveşte modul de aplicare a prevederilor din 
autorizaţia de construire şi disciplina în urbanism: Instituie registrul de efectuare a controlului şi asigură 
evidenţa proceselor-verbale de contravenţie; 

 Calculează taxele pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare precum 
şi regularizarea acestora la terminarea lucrărilor; 

 Participă la trasarea construcţiilor şi la recepţia finală a acestora; întocmeşte procesele-verbale 
de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 Asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare: Asigură 
caracterul public al actelor de autoritate eliberate; 

 Întocmeşte şi transmite situaţiile statistice specifice; 
 Asigură îndeplinirea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului; 
 Îndeplineşte funcţia de membru în Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial. 
Art.16. Compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite şi Taxe.  
Scopul principal al compartimentului este realizarea activităţilor rezultate din exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice privitoare la gestionarea resurselor financiare şi colectarea creanţelor 
bugetare. 

16.1.  Inspectorul  -  contabi l i tate îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 Elaborarea lucrărilor privind bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
 Analizează şi emite propuneri de rectificare a bugetului local precum şi asupra utilizării fondului 

de rezerva bugetară; 
 Întocmeşte zilnic execuţia bugetului aprobat, pe baza plăţilor aprobate de ordonatorul de credite 

şi efectuate; urmăreşte încadrarea în plafoanele de cheltuieli şi modul de cheltuire a banilor;  
 Asigură întocmirea lunară a execuţiei veniturilor bugetare, în baza execuţiei de casă, urmărind 

gradul de încasare pe fiecare tip de venit; 
 Asigură evidenţa angajamentelor legale şi bugetare precum şi a creditelor de angajament; 

asigură întocmirea şi evidenţa ordonanţărilor la plată şi a angajamentelor bugetare;  
 Întocmeşte dări de seamă şi situaţii financiare, pe care le raportează în termen la D.G.F.P.;  
 Întocmeşte, centralizează şi transmite în termen la D.G.F.P., situaţia monitorizării cheltuielilor de 

personal (O.G. 48/2005); 
 Prezintă consiliului local raportul privind execuţia bugetară anuală; 
  Asigură întocmirea programului de investiţii publice anual, pe clasificaţia funcţională; întocmeşte 

documentaţia pentru deschiderea finanţării investiţiilor şi o înaintează Trezoreriei;  
  Asigură evidenţa contabilă a plăţilor, detaliat pe fiecare furnizor; evidenţa cheltuielilor privind 

investiţiile pe surse de finanţare şi obiective de investiţii; 
  Asigură organizarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea rezultatelor obţinute; asigură 

organizarea şi verificarea modului de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu 
debitorii si creditorii; asigură  evidenţa  mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, carburanţilor;  

  Asigură întocmirea registrelor de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi 
Cartea mare; 

  Asigură efectuarea plăţilor privind drepturile cuvenite salariaţilor, consilierilor locali şi persoanelor 
asistate social; întocmeşte declaraţiile privind obligaţiile de plată către: bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale, bugetul de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

  Asigură exercitarea Controlului Financiar Preventiv asupra tuturor operatiunilor  cu impact 
financiar asupra fondurilor publice şi a patrimoniului comunei; verifică proiectele de operaţiuni ce fac 
obiectul C.F.P. din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi al încadrării în limitele creditelor 
bugetare/creditelor de angajament; 

  Întocmeşte documentele de plată către Trezorerie şi cele contabile; urmăreşte primirea la timp a 
extraselor de cont, verificarea acestora cu documentele de însoţire, asigurând încadrarea corectă în 
clasificaţia bugetară; 

  Asigură îndeplinirea obligaţiilor instituţiei pe linia financiar contabilă, faţă de terţe persoane fizice 
şi juridice; 



 

  Întocmeşte şi predă fişele fiscale; eliberează adeverinţe privind salarizarea; 
 Răspunde de legalitatea  şi oportunitatea datelor şi operaţiunilor cuprinse în documentele 

prezentate sau întocmite; 
 Îndeplineşte funcţia de membru în Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial. 
16.2. Consi l ierul  –  inspecţ ie f iscală  are următoarele atribuţii: 

 în scopul efectuării inspecţiei fiscale: 
- examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului; 
- verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a 

contribuabilului/plătitorului; 
- analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile 

proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei 
fiscale; 

- verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea 
contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor 
fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă; 

- solicitarea de informaţii de la terţi; 
- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află 

bunurile impozabile; 
- solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul 

acestuia ori de la alte persoanele, după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, 
pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor; 

- informarea reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului acestuia, după 
caz, cu privire la constatările inspecţiei fiscale, precum şi discutarea acestora; 

- stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de 
obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau stabilită, după caz, de organul fiscal; 

- dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii; 
 primeşte procesele-verbale de contravenţie, imputaţii, despăgubiri, le verifică, confirmă debitele şi 

urmăreşte încasarea sumelor respective; Debitează şi încasează amenzile care se fac venit la bugetul 
local şi cu care contribuabilii se prezintă pentru achitare în termenul legal de 48 ore; Întocmeşte referate 
privind procesele-verbale de contravenţie anulate din diverse motive şi după aprobare, efectuează 
scăderea din baza de date; 

 efectuează operaţiuni de încasare în numerar a sumelor reprezentând impozite, taxe, amenzi şi 
alte contribuţii care se fac venit la bugetul local, datorate de contribuabili; 

 asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operative; 
urmăreşte circuitul documentelor de încasări în numerar în scopul asigurării integrităţii acestora;  

 întocmeşte lunar execuţia veniturilor bugetare, în baza execuţiei de casă, urmărind gradul de 
încasare pe fiecare tip de venit; 

 organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor obţinute; organizează şi 
verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii si creditorii; 
asigură  evidenţa  mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, carburanţilor; 

 întocmeşte registrele de contabilitate obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea 
mare. 

16.3. Referentul  - impozite  şi  taxe  are următoarele atribuţii: 
 Realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza de date a impozitelor şi taxelor 

datorate bugetului local de către contribuabili; 
 Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenul legal a declaraţiilor de impunere;  
 Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele si taxele datorate de către 

contribuabili; 
 Efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol; 
 Desfăşoară activitatea de urmărire şi încasare la bugetul local a veniturilor neachitate la termen;  
 Analizează şi contribuie la soluţionarea contestaţiilor la impozitele şi taxele stabilite; 
 Analizează şi propune acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite şi 

taxe, precum şi majorări de întârziere; 
 Întocmeşte referate şi efectuează, după aprobare, operaţiuni de compensare a obligaţi ilor fiscale; 
 Efectuează operaţiuni de încasare în numerar a sumelor reprezentând impozite, taxe, amenzi şi 

alte contribuţii care se fac venit la bugetul local, datorate de contribuabili; 



 

  Debitează şi încasează amenzile care se fac venit la bugetul local şi cu care contribuabilii se 
prezintă pentru achitare în termenul legal de 48 ore; 

  Verifică situaţia debitorilor cu obligaţii fiscale restante şi întocmeşte referat pentru fiecare în parte 
cu propuneri privind măsurile de executare silită ce se impun; 

  Urmăreşte termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită privind creanţele 
bugetare, precum şi situaţiile când acestea se întrerup sau se suspendă; 

  Verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii 
bugetului local persoane fizice şi juridice; întocmeşte dosarele de insolvabilitate pentru debitori;  

  Asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operative; 
urmăreşte circuitul documentelor de încasări în numerar în scopul asigurării integrităţii acestora; 

  Întocmeşte şi eliberează certificate fiscale; 
  Răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice pentru 

vehiculele care se înregistrează la primărie; 
  Primeşte şi eliberează laptele praf, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

Art.17. Compartimentul Audit Public Intern. 
Scopul principal al compartimentului este asigurarea şi consilierea, destinate să îmbunătăţească 

activităţile primăriei, ajută la îndeplinirea obiectivelor primăriei printr-o abordare sistematică şi metodică, 
evaluează şi îmbunătăţește eficiența şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de 
guvernanţă. 

Audi torul  îndeplinește următoarele atribuţii: 
 elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, 

şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 
 efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

 auditează:  
- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică; 
- plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale; 
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al comunei; 
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat; 
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de luare a deciziilor; 
- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
- sistemele informatice; 

 raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile 
sale de audit; 

 elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 
 în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului 

entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. 
Art.18. Compartimentul Administrativ–Gospodăresc, Transport rutier  
Scopul principal al compartimentului este desfășurarea de activităţi administrative, de 

gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază și transport rutier în cont propriu. 
18.1. Guardul  îndeplinește următoarele atribuţii: 

 asigură întreţinerea clădirii primăriei, bibliotecii comunale şi a căminului cultural, în vederea 
desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice instituţiei; 

 asigură întreţinerea corespunzătoare a anexelor aferente clădirii primăriei; 
 asigură înmânarea la termen, a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului local precum şi a altor 

documente. 
18.2. Munci torul  îndeplinește următoarele atribuţii: 

 efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ale bunurilor aflate în domeniul public şi privat 
al comunei;  

 asigură întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti, precum şi deszăpezirea eficientă a acestora;  
 execută activităţi de intervenţie cu utilajul multifuncţional şi tractorul aflat în inventarul primăriei;  
 răspunde de întreţinerea şi dotarea utilajului multifuncţional şi a tractorului; 



 

 executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor din lemn, 
metal; 

 execută lucrări de tâmplărie şi dulgherie, lucrări de sudare, taiere, lipire; 
 asigură întretinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor şi uneltelor. 

18.3. Paznicul  are, în principal, următoarele atribuţii: 
 de a preveni producerea faptelor de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;  păzeşte 

obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi asigură integritatea acestora; permite 
accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne; 

 opreşte şi legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau 
alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele 
proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, opreşte şi predă poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care 
fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind 
totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri; 

 aduce la cunoştinţă, de îndată, şefului său ierarhic şi conducerii unităţii beneficiare despre 
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;  

 în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de 
substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să 
producă pagube, aduce de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi ia primele măsuri 
pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

 în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a 
valorilor, sesizează pompierii şi anunţă conducerea unităţii şi poliţia; 

 ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de 
dezastre; 

 sesizează poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi îşi dă 
concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor. 

 să poarte numai în timpul serviciului însemnele distinctive, mijloacele de apărare şi de protecţie. 
18.4. Șoferul  are, în principal, următoarele atribuţii:  

 efectuează transportul elevilor între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ 
în care îşi desfăşoară cursurile;  

 efectuează transportul personalului în interesul serviciului, cu automobilul din dotare şi asigură 
întreţinerea acestuia;  

 răspunde de integritatea, existenţa şi păstrarea documentelor aferente microbuzului şcolar;  
 răspunde de întreţinerea şi dotarea mijlocului de transport utilizat. 
 execută activităţi de intervenţie în domeniul apărării împotriva incendiilor cu vehiculul de stingere 

a incendiilor;  
 conduce permanent şi efectiv activitățile de transport la nivelul Primăriei comunei Podoleni 

(managerul de transport);  
CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE 

Art.19. (1) Funcţionarii din cadrul primăriei: 
 participă la activităţile referitoare la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial; 
 asigură evidenţa, inventarierea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţin; 
 răspund de legalitatea şi oportunitatea documentelor întocmite sau prezentate;  
 exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul 

local sau de primar. 
(2) Competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui funcţionar din primărie se stabilesc prin 

fişa postului întocmită de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul 
postului şi aprobată de către primar. 

Art.20. Prevederile prezentului regulament, se completează cu dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa 
de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Codul Muncii, precum 
şi cu alte reglementări legale referitoare la activitatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice. 

Art.21. Adoptarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei 
comunei Podoleni se face cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.  
 

 

 


