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REGULAMENT 

de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului 

 

 

CAPITOLUL I 

 

Art. 1: DISPOZIŢII GENERALE 

Oraşul Zlatna este unitatea administrativ-teritorială în care se exercitã autonomia localã şi în care se 

organizeazã şi funcţioneazã autoritãţi ale administraţiei publice locale. 

Unitatea Administrativ Teritorială - oraş Zlatna este persoană juridică de drept public, cu capacitate 

juridicã deplinã şi patrimoniu propriu. Aceasta este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de 

înregistrare fiscalã şi ale conturilor deschise la Trezorerie, precum şi la unitãţile bancare. Unitatea 

Administrativ Teritorială - oraş Zlatna 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. 

Autoritãţţile administraţiei publice prin care se realizeazã autonomia localã în Unitatea Administrativ 

Teritorială - oraş Zlatna sunt Consiliul Local Zlatna ca autoritate deliberativă şi Primarul oraşului 

Zlatna, ca autoritate executivă. Consiliul Local şi Primarul se aleg în condiţiile prevãzute de legea 

pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, constituie o 

structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria oraşului Zlatna, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale. 

Sediul Primăriei oraşului Zlatna este în oraşul Zlatna, str. Calea Moţilor, nr. 12, judeţul Alba. 

Primarul oraşului Zlatna îndeplineşte o funcţie de autoritate publicã, beneficiind de dispoziţiile legii 

penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implicã exerciţiul autoritãţii de stat. 

Mandatul primarului este de 4 ani. Mandatul se exercitã în condiţiile legii. Validarea alegerii primarului 

se face în termen de 20 de zile de la data desfãşurãrii alegerilor, în camera de consiliu a Judecãtoriei 

Alba Iulia. Primarul depune în faţa consiliului local jurãmântul prevãzut de Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

Pentru punerea în aplicare a activitãţilor date în competenţa sa prin actele normative în vigoare 

primarul beneficiazã de Aparatul de specialitate, pe care îl conduce. 

Primarul conduce serviciile publice locale. 

Prin delegare de competenţă, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale viceprimarului, 

secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei. 

În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care devin 

executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 

interesate. 

Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare 

de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului, conform prevederilor art.57 din Legea 

nr.215/2001, republicată. 
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Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul local ori de către 

Primar; prin delegare de competenţă, poate coordona şi alte servicii ale Aparatului de specialitate al 

Primarului, stabilite de Primar. 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. 

Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. 

Structura organizatorică a Primăriei oraşului Zlatna cuprinde: birouri, compartimente şi Serviciul 

Poliţie Locală, constituite în conformitate cu organigrama aprobată prin hotărâre de către Consiliul 

Local. 

Art. 2: Birourile şi compartimentele care compun aparatul de specialitate al Primăriei oraşului Zlatna 

sunt următoarele: 

1. COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

2. COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV 

3. BIROU BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, IMPOZITE ŞI TAXE 

4. BIROU DEZVOLTARE INVESTIŢII 

5. SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI care cuprinde: 

ARHITECT ŞEF, COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ŞI MĂSURĂTORI 

TOPOGRAFICE, COMPARTIMENT AGRICOL, COMPARTIMENT CONSILIER 

EXPERT PE PROBLEMELE ROMILOR 

6. COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILA 

7. COMPARTIMENT AUDIT INTERN 

8. SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ care cuprinde:  

 COMPARTIMENT  PAZA BUNURILOR 

 COMPARTIMENT CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE, ORDINEA ŞI 

LINIŞTEA PUBLICĂ 

 COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL, 

PROTECŢIA MEDIULUI, ACTIVITATEA COMERCIALĂ ŞI EVIDENŢA 

PERSOANELOR 

Total posturi 39, din care: 

Funcţii publice 27 

CAPITOLUL III 

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI ORAŞULUI ZLATNA 

Art. 3. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a autorităţii publice locale. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publicã. 
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Primarul oraşului Zlatna îndeplineşte, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 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; 

 Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

 Alte atribuţii stabilite prin lege. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul 1, Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi 

de autoritate tutelară, monitorizează funcţionarea serviciilor publice locale de profil şi asigură 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului; îndeplineşte şi alte atribuţii 

stabilite prin lege. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul 2, Primarul 

 prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, raportul pe anul precedent privind starea 

economică, socială şi de mediu a oraşului Zlatna; 

 prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări; 

 elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Zlatna 

şi le supune aprobării Consiliului Local. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul 3, Primarul 

 exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

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

spre aprobare Consiliului Local; 

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

valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

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

organul fiscal al oraşului Zlatna, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul 4, Primarul: 

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

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

publică de interes local; 

 ia măsuri, prin compartimentele de specialitate, pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea 

situaţiilor de urgenţă; 

 ia măsuri, prin compartimentele de specialitate, pentru organizarea executării şi realizarea în 

concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art.36, alin.(6) lit.a-d, din Legea 215/2001, 

republicată; 

 ia măsuri, prin compartimentele de specialitate, pentru asigurarea inventarierii, evidenţei 

statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la 

art.36, alin.(6), lit.a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al oraşului Zlatna; 

 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, prin compartimentele de specialitate, elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de 

lege, le supune aprobării Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor 

acestora; 

 emite, prin compartimentele de specialitate, avizele, acordurile şi autorizaţiile date în 

competenţa sa prin lege şi alte acte normative; 
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 asigură, prin compartimentele de specialitate, 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 furnizare cetăţenilor. 

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ teritoriale, precum şi cu Consiliul Local. 

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului 

organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de Consiliul Local, la propunerea Primarului, în 

condiţiile legii. Numirea se face prin Dispoziţie a Primarului, la care se anexează contractul de 

management. 

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 oraşul în care a fost ales. 

În această calitate, Primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 

rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 

Primarul reprezintă în justiţie, Unitatea Administrativ Teritorială - oraş Zlatna. 

 Pentru apãrarea intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, primarul, stã în judecatã ca 

reprezentant legal şi nu în nume personal.  

Primarul, poate împuternici o persoanã cu studii superioare juridice de lungã duratã din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, sau un avocat care sã reprezinte interesele Unităţii 

Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, precum şi ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în 

justiţie. 

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI ORAŞULUI  ZLATNA 

Art. 4: Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega 

atribuţiile sale. 

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI ORAŞULUI ZLATNA 

Art. 5: Secretarul Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna îndeplineşte, în condiţiile legii, 

urmãtoarele atribuţii: 

o avizeazã, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotãrârile consiliului local 

o  participã la şedinţele consiliului local 

o asigurã gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 

precum şi între aceştia şi prefect 

o organizeazã arhiva şi evidenţa statisticã a hotãrârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 

primarului 

o asigurã transparenţa şi comunicarea cãtre autoritãţile, instituţiile publice şi persoanele interesate 

a actelor emise de autorităţile publice locale, în condiţiile Legii 215/2001 cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

o asigurã procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrãrilor de secretariat, 

comunicã ordinea de zi, asigură întocmirea procesului verbal al şedinţelor consiliului local şi 

redacteazã hotãrârile consiliului local  
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o pregãteşte lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia 

o îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de lege sau însãrcinãri date de consiliul local sau primar 

o îndeplineşte atribuţii de ofiţer stare civilă 

o comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici 

în a cãrei circumscripţie teritorialã defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru 

deschiderea procedurii succesorale, atribuţie care poate fi delegatã de cãtre secretarul primãriei 

unuia dintre ofiţerii de stare civilã, în conformitate cu prevederile articolului 117 indice 1 al. 2 

din Legea 215/2001 republicată 

o participă la reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, conform 

atribuţiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 

o participă la îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea 52/2003 cu completările şi 

modificările ulterioare, privind transparenţa decizională 

o participă la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale, în conformitate cu 

atribuţiile stabilite prin legislaţia specifică aplicabilă 

o întocmeşte Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici pentru care îndeplineşte calitatea de evaluator, în conformitate cu legislaţia specifică 

aplicabilă 

o eliberează, la cerere, extrase /copii de pe acte din arhiva Primăriei 

o asigură evidenţa listelor electorale permanente 

o coordoneazã, verificã şi rãspunde de modul de completare şi ţinere la zi a Registrului Agricol, 

conform legislaţiei aplicabile 

o asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune 

condiţii a alegerilor şi a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol 

o asigură sprijin pentru desfăşurarea referendumului local cu privire la unele probleme de interes 

deosebit sau prevăzute de lege 

o contribuie la respectarea disciplinei, la existenţa unui climat de muncă corespunzător, la 

păstrarea secretului de serviciu şi a secretului profesional 

o ca membru în echipa de de proiect, desemnat prin act administrativ, îndeplineşte atribuţii 

privind implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile 

postaderare 

o Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează  

 

ATRIBUŢIILE BIROURILOR, COMPARTIMENTELOR ŞI SERVICIULUI POLIŢIE 

LOCALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

ORAŞULUI ZLATNA 

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Art. 6: Pe linie de administraţie publică locală 

o primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei de la registratura generală 

o distribuirea convocatoarelor şi a materialelor ce se dezbat în şedinţele ordinare şi 

extraordinare a Consiliului Local 

o comunicarea actelor emise de autorităţile publice locale, compartimentele, birourile şi 

serviciile din structura organizatorică 

o gestionarea timbrelor poştale primite 

o eliberarea şi ţinerea evidenţei ordinelor de deplasare 

o întocmirea actelor necesare procedurii succesorale 
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o asigurarea publicităţii anunţurilor publice de mediu 

o ţinerea evidenţei proceselor civile, penale, sentinţe şi condamnări 

o asigurarea publicităţii sentinţelor 

o primirea, analizarea, verificarea si intocmirea dosarelor depuse conform art. 35 şi 36 din 

Legea 18/1991, republicată şi înaintarea documentaţiilor la Instituţia Prefectului, în 

vederea emiterii ordinului de atribuire 

o urmărirea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi informarea Consiliului Local despre 

modul de soluţionare al acestora 

o întocmirea, redactarea şi asigurarea publicităţii proceselor verbale ale şedinţelor de Consiliu 

Local 

o arhivarea documentelor produse în compartimentul APL şi Secretar 

o alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local sau 

Dispoziţii ale Primarului  

Art. 7: Pe linie de autoritate tutelară şi asistenţă socială: 

- intocmirea dispozitiilor si referatelor pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, 

curatele bolnavi, incuviintare vanzare- cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere 

pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati, reprezentarea 

in instante si institutii pentru diferite cauze, comunicarea dispozitiile petentilor si urmarirea 

aducerii lor la indeplinire, precum şi completarea cererilor şi declaraţiilor necesare pentru 

obţinerea ajutorului social (Legea 416/2001) 

- inregistrarea dispozitiilor in evidenta Compartimentului 

- efectuarea vizitelor in teren si intocmirea anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori, 

persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea 

executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, la solicitarea altor institutii, 

precum şi celor necesare necesare pentru obţinerea ajutorului social 

- asumarea raspunderii pentru corectitudinea primirii documentatiilor, pentru respectarea 

normelor legale in vigoare si pentru corectitudinea si veridicitatea celor constatate in cursul 

anchetelor sociale 

- asistarea minorilor si persoanelor varstnice la incheierea actelor notariale si participrea la 

audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala; 

- verificarea anual sau de cate ori este nevoie a tutelelor minorilor si persoanelor puse sub 

interdictie 

- intocmirea documentatiei necesare restituirii anumitor sume de bani, consemnate pe numele 

minorilor sau bolnavilor si controlarea modului cum acestia sunt cheltuiti, precum şi 

persoanelor care beneficiază de ajutor social 

- verificarea situatiei copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire 

- indosarierea documentelor conform nomenclatorului si completarea opis-urilor de evidenta a 

acestora 

- operarea si expedierea electronica a corespondentei 

- intocmirea referatelor cu propuneri in vederea solutionarii cererilor 

- orice alte atribuţii primite de la conducerea instituţiei. 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV 

Art. 8: Îndeplineşte următoarele atribuţii: 
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 răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii 

şi specialităţi, corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă; 

 efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a 

contractului de muncă pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului cat si a 

functionarilor publici; 

 răspunde de organizarea şi funcţionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează 

concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a 

condiilor prevăzute de lege; 

 întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de angajare, contracte de muncă, adrese 

către Oficiile Forţelor de Muncă etc., pentru personalul contractal din aparatul de specialitate al 

Primarului; 

 întocmeşte şi completează, ori de căte ori este necesar, dosarele personale ale salariaţilor 

aparatului de specialitate al Institutiei Primăriei şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile 

acestuia; 

 întocmeşte şi eliberează legitimaţii de acces în unitate, ecusoane şi eliberează adeverinţe privind 

calitatea de salariat, la cererea personalului; 

 întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de 

muncă, în vederea recrutării de resurse umane; 

 întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; 

 ţine la zi vechimea in munca a salariaţilor din aparatul propriu, operând toate modificările 

intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, 

modificările salariului etc.; 

 întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi 

Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate a Primarului Orasului 

Voluntari ori de câte ori este nevoie; 

 ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor 

de vechime la Biroul BFCIT pentru întocmirea dispoziţiei de acordare a sporului de vechime; 

 stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; primeşte ofertele 

pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ; 

 intocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod activ şi stabileşte necesarul pe 

Servicii, Birouri, Compartimente şi avansează propuneri în acest sens formatorilor; 

 stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; 

 întocmeşte împreună cu şefii serviciilor, birourilor, compartimentelor referatele în baza cărora 

salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională ; 

 întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu; 

 întocmeşte pontajele lunare pe care le transmite Biroul BFCIT si tine evidenta condicilor de 

prezenta; 

 tine evidenta programarii concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării 

acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor, a 

concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor; 

 întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din 

domeniul resurselor umane iniţiate de diverse compartimente din cadrul primăriei; 

 gestionează documentele şi corespondenţa care intră/ies din compartiment; 

 întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de 

lucru pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi urmăreşte încadrarea în 

plafonul prevăzut de lege; 
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 asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control în baza dispoziţiilor Primarului şi 

urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de 

legitimaţii; 

 întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de 

premiere; stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare, în conformitate cu prevederile 

legale, a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit, a altor drepturi acordate de legislaţia 

muncii personalului aparatului de specialitate al Primarului; 

 pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al 

altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a Primăriei 

 întocmeşte documentaţia privind situatiile statistice pentru Administratia Financiara; 

 completeaza si transmite ori de cate ori este cazul Registrul General de Evidenta a Salariatilor 

(personal contracutual) catre ITM Alba 

 intocmeste si transmite Raportul privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii 

publici catre ANFP conform prevederilor legii 

 elaboreaza si transmite anual Planul de Prefectionare Profesionala catre ANFP conform 

prevederilor legii; 

 primeste si inregistreaza declaratiile de avere si interese ale functionarilor publici din cadrul 

institutiei; 

 intocmeste si transmite Planul de Ocupare a functiilor publice catre ANFP conform prevederilor 

legii; 

 tine evidenta fiselor de post si a rapoartelor de evaluare; 

 răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în 

competenţa compartimentului. 

 

BIROU BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, IMPOZITE ŞI TAXE 

Art. 9: Potrivit legii contabilităţii (Legea nr.82/1991, republicată), obligaţia organizării şi conducerii 

contabilităţii în cadrul Consiliului local, respectiv Primăriei, revine ordonatorului principal de credite şi 

şefului Biroului Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale. 

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea 

persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz. 

Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale asigură respectarea prevederilor legale 

referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii: 

o asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii; 

o urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea documentelor 

contabile; 

o asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, 

precum şi exactitatea datelor contabile furnizate; 

o asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune 

privind activitatea contabilă şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora; 

o avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, prin intermediul persoanelor desemnate prin dispoziţie a Primarului 
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o efectuează lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

prin intermediul persoanelor desemnate prin dispoziţie a Primarului 

o organizează, conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportează angajamentele 

bugetare şi legale, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice 

nr.1792/24.12.2002; 

o întocmeşte situaţii financiare privind activităţile din subordinea autorităţilor publice locale  

o verifică şi centralizează situaţiile financiare ale serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 

Local al oraşului Zlatna şi ale ordonatorilor de credite din învăţământul preuniversitar, precum 

şi ale societăţilor comerciale la care Consiliul Local al oraşului Zlatna este acţionar sau asociat; 

o pe baza informaţiilor privind încasarea veniturilor, întocmeşte situaţiile financiare ale 

Consiliului Local al oraşului Zlatna şi asigură transmiterea acestora în termenul indicat la 

organele teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor; 

o administrează baza de date cu privire la patrimoniului Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş 

Zlatna, respectiv bunuri ce aparţin domeniului public şi domeniului privat, mijloace fixe, 

precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş 

Zlatna; 

o organizează, gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului Unităţii 

Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, împreună cu serviciile publice locale, unităţile de 

învăţământ, societăţile comerciale aflate în subordinea autorităţilor publice locale; 

o întocmeşte statele de plată a salariilor personalului primăriei si a serviciilor descentralizate, 

indemnizaţiilor consilierilor, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor 

cetăţeni ai oraşului Zlatna, conform legislaţiei în vigoare; 

o sprijina recuperarea debitelor restante din impozite si taxe locale; 

o întocmeşte şi distribuie fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar; 

o întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii şi 

lucrări şi către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate şi 

aprobate de cei în drept; 

o întocmeşte situaţii statistice la solicitarea Consiliului Local şi al altor instituţii 

o centralizează situaţii statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea primăriei şi le 

înaintează instituţiilor solicitante, conform normelor legale; 

o efectuează prin casierie, operaţiuni de încasări, plăţi în numerar pe baza documentelor aprobate 

şi supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale; 

o verifică gestiunea magaziei şi casieriei, lunar, privind numerarul existent, materialele existente 

în magazie şi alte valori (timbre poştale, fiscale sau bonuri valorice de combustibil etc.); 

o întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi 

financiar-contabile, iniţiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum şi de către 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local; 

o propune proiecte de dispoziţii ale Primarului, referitoare la activitatea financiar-contabilă; 

o are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în 

concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea serviciului; ca urmare a apariţiei noilor 

acte normative; 

o acordă viza „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţie a Primarului oraşului 

Zlatna. 

o aplică viza de control financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în normele 

ministrului finanţelor publice şi în dispoziţiile Primarului oraşului Zlatna; 

o asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent, informaţii 

cu privire la:  

o creditele bugetare disponibile; 

o plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat; 
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o datele necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la 

finele trimestrului”, situaţie care este parte componentă din structura „Situaţiei 

financiare” trimestriale şi anuale ale instituţiei publice; 

o coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru:  

o aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de Primarul 

oraşului Zlatna; 

o serviciile publice de interes local; 

o ordonatorii de credite din învăţământul preuniversitar de stat din oraşului Zlatna; 

o societăţile comerciale la care este acţionar Consiliul Local al oraşului Zlatna 

o sănătate 

o elaborează şi supune spre aprobare autorităţilor publice localei proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli, în termenul prevăzut de lege, asigurând efectuarea procedurilor de publicitate 

o întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de 

cheltuieli aprobare prin bugetul local, finanţate atât din bugetul local cât şi din alte surse de 

finanţare, pentru aparatul de specialitate, precum şi pentru activităţile coordonate şi aflate în 

directă finanţare de la bugetul local 

o întocmeşte şi prezintă autorităţilor publice locale contul anual de execuţie al bugetului local 

o elaborează şi supune aprobării autorităţilor publice locale proiecte de hotărâri privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului; 

o notifică Consiliului Concurenţei orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a 

modifica un ajutor de stat existent; 

o raportează Consiliului Concurenţei, până la sfârşitul lunii următoare încheierii fiecărui 

trimestru, toate ajutoarele de stat acordate; 

o ţine o evidenţă specifică privind ajutoarele de stat acordate; 

o organizează evidenţa relaţiilor financiare care au loc între autorităţile publice locale şi 

instituţiile publice; 

o furnizează, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu ajutoarele de stat 

acordate; 

o informează Consiliul Concurenţei cu privire la existenţa oricărui ajutor de stat, ilegal sau 

interzis, de care au luat la cuoştinţă; 

o îndeplineşte şi alte atribuţii legale, care au legătură cu aprovizionarea, achiziţiile publice şi 

contractele de achiziţie publică şi concesiune de lucrări publice şi de servicii. 

o verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic 

documentele de casa; 

o conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta 

soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie; 

o asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, 

predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative; 

o urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii 

acestora; 

o indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii; 

o urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu 

legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens; 

o intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare; 

o completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, 

pe destinatii bugetare, la Trezoreria Zlatna 

o ridica numerar de la Trezorerie pentru plăţile efectuate conform prevederilor legale 

o depune la Trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate; 
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o indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau 

Primarie; 

o in indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate din 

subordinea autorităţilor publice locale 

o asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor 

bugetare, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor, 

persoane fizice şi juridice, soluţionarea obiecţiunilor 

o urmăreşte executarea creanţelor instituţiei 

o desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local 

o ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate, a penalităţilor şi dobânzilor pentru încasările 

cuprinse în fişele analitice de urmărire, care au următoarele surse:  

o taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu chioşcuri, comerţ de 

întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea 

firmelor şi reclamelor etc. 

o taxe locale datorate ocupării cu garaje a domeniului public sau privat al oraşului Zlatna 

o orice alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale; 

o calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii, garaje-autoturisme, conform 

zonării stabilite 

o întocmeşte documentaţia, după verificarea propunerilor privind scăderea unor debite eronate şi 

înaintează referatul pentru aprobare conducerii instituţiei; 

o aduce la cunoştinţa persoanelor interesate orice modificări ale nivelului taxelor datorate şi a 

termenelor de plată; 

o informează, în scris, conducerea şi serviciile de specialitate asupra deficienţelor din dosare; 

o aplică prevederile legislaţiei în vigoare pentru activitatea repartizată fiecărui angajat; 

o răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente; 

o transmite ordonatorului de credite situatia lunara privind creantele noi înregistrate 

o introduce în baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile şi de scoatere 

din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau 

comunicărilor scrise primite de la Registrul agricol 

o realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local 

de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor 

proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozit asupra 

mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, 

impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.; 

o introduce în baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile şi de scoatere 

din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile la solicitarea persoanelor juridice stabilind 

concordanţa cu comunicările primite de la Registrul agricol  

o analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau 

compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local 

o gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice; 

o efectuează controlul fiscal, verificând persoane juridice din punct de vedere al masei 

impozabile, precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local; 

o analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere; 

o analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi 

intocmeste certificatele de atestare fiscală, în termenul legal 

o solicită şi verifică documente, înscrisuri, registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice 

controlate, necesare realizării obiectului controlului; 
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o stabileşte în sarcina contribuabililor, persoane juridice, diferenţe de impozite şi taxe pentru 

nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează, potrivit legii, majorări de întârziere 

pentru neplata , în temenele legale, a impozitelor datorate; 

o verifică persoanele juridice, din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform 

prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate; 

o asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de 

persoanele fizice şi juridice; 

o efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare, stabilire, constatare, 

impunere şi achitare a obligaţiillor de plată către bugetul local, a identificării şi impunerii 

cazurilor de evaziune fiscală; 

o constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia 

măsuri, conform legislaţiei în vigoare; 

o analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează 

operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile 

care se impun; 

o ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de către organele de specialitate, prin stabilirea 

sau, după caz, modificarea impunerilor desemnate în sarcina contribuabililor, persoane juridice; 

o analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de 

amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite şi taxe, precum şi majorări de 

întârziere; 

o efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea 

impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi 

impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează 

fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi 

taxe locale; 

o transmite Serviciului Financiar Contabil situatia lunara privind creantele nou create. 

o realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza de date a impozitelor şi taxelor 

datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice: impozitul pe clădiri, impozitul 

pe terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport etc. 

o înregistrează în baza de date declaraţiile contribuabililor privind impozitele şi taxele locale 

stabilind concordanţa cu comunicările primite de la Registrul agricol 

o exercită controlul fiscal, verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra 

veridicităţii declaraţiei de impunere, asupra modificărilor intervenite, actualizând unde este 

cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozite stabilite; 

o analizează, soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi 

taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; 

o constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea 

declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen; 

o efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol, analize şi informări în legătură cu 

verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice; 

o asigură recuperarea debitelor 

o verifică cererile de restituire în numerar şi documentele privind existenţa plusului de încasări la 

unele debite din impozite şi taxe, la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de 

date aceste restituiri; 

o întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil, în plus sau eronat, 

la bugetul local; 

o analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice şi 

intocmeste certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice; 

o analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite; 
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o vizează autorizaţiile eliberate conform liberei iniţiative; 

o consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice alte probleme 

în legătură cu impozitele şi taxele locale; 

o transmite şefului ierarhic situatia lunara privind creantele nou înregistreate. 

o urmăreşte achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor primite pentru a fi 

înscrise în evidenţă, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc; 

o înştiinţează debitorii, persoane fizice sau juridice, asupra obligaţiilor existente şi solicită 

efectuarea plăţilor în termenul legal; 

o în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată, se trece la executarea silită a 

debitelor, cu respectarea dispoziţiilor legale; în acest sens, întocmeşte dosarele de urmărire 

pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea; 

o verifică efectuarea plăţii debitelor aflate în evidenţă; 

o întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, în 

conformitate cu prevederile legale; 

o inregistreaza si tine evidenta tuturor proceselor verbale de amenda primite prin posta sau 

registratura apartinand persoanelor fizice destinate, destinate institutiei in vederea urmaririi 

acestora; 

o intocmeste borderourile cu procesele verbale de amenda care nu indeplinesc conditiile legale 

pentru a putea fi urmarite, in vederea restituirii lor catre organele emitente; 

o introduce in baza de date a programului de impozite si taxe procesele verbale de amenda, 

apartinand persoanelor fizice; 

o pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor 

intreprinse; 

o arhiveaza documentele specifice biroului la sfarsitul anului; 

o indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei; 

o raspunde la cereri , sesizari si reclamatii care intra in competenta serviciului ; 

o insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in specialitate si in domeniul 

administratiei publice locale; 

 

BIROU DEZVOLTARE INVESTIŢII 

Art. 10:  Biroul Dezvoltare Investiţii reprezintă biroul specializat pentru iniţierea şi derularea 

proiectelor cu finanţare internă şi internaţionalã în care sunt incluse posturi corespunzãtoare pentru 

specialişti în managementul de proiect, în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din Legea 339/2007, 

cu completările şi modificările ulterioare şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 elaborează, proiectul programului de achiziţii publice, precum şi rectificări ale acestuia, inclusiv 

achiziţiile din fonduri primite prin programe ale comunităţii europene, împrumuturi interne şi 

externe, sau din donaţii şi sponsorizări (cu excepţia achiziţiilor din competenţa Biroului Buget 

Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale); 

 îndeplineşte toate etapele aferente procedurii de achizitii publice, incheierea contractului, 

coordonarea derularii acestuia pentru proiectele ce beneficiazã în implementarea sa de finanţare 

totalã sau parţialã din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea 

altor organisme de finanţare internaţionale 

 estimează, în colaborare cu Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, 

valoarea fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, ce urmează a fi cuprins în 

programul anual al achiziţiilor publice, pe baza unei note de fundamentare; 
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 în vederea întocmirii şi/sau rectificării programului anual al achiziţiilor publice, solicită date şi 

informaţii compartimentelor din subordinea autorităţilor publice locale, centralizează periodic 

necesarul de materiale consumabile şi obiecte de inventar, pe baza estimărilor şi referatelor de 

necesitate aprobate, iar după analiza acestora, stabileşte:  

o necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 

o gradul de prioritate ale acestor necesităţi; 

 elaborează, în colaborare cu Biroul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, 

proiectul programului de investiţii publice, precum şi rectificări ale acestuia, care va fi anexat la 

bugetul de venituri şi cheltuieli, indiferent de sursa de finanţare, pentru acţiunile şi activităţile 

unde Primarul oraşului Zlatna este ordonator de credite, în conformitate cu prevederile 

normelor legale privind finanţele publice locale 

 evaluează, anual, necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la clădirile 

din patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna, în colaborare cu Serviciul 

Public de Gospodărie Comunală - activitatea Administrarea domeniului Public, Privat, Juridic 

 face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate, în 

colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care se solicită acţiunea; 

 îndeplineşte atribuţiile legale în vederea parcurgerii etapelor procedurilor privind achiziţiile de 

bunuri, servicii , lucrări, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 întocmeşte documentaţia pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, de închiriere, 

asociere şi concesionare şi le supune aprobării superiorilor ierarhici; 

 participă, în colaborare cu alte compartimente, birouri, servicii, la întocmirea specificaţiile 

tehnice (caietele de sarcini) ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; 

 propune achiziţia de servicii de consultanţă pentru elaborarea caietelor de sarcini şi a 

documentaţiei de atribuire, în cazul unor achiziţii la care Primăria nu are specialişti în 

elaborarea acestor documente; 

 face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere; 

 derulează toate procedurie de achiziţie publică, necesare aprovizionării ritmice cu materialele 

solicitate de compartimentele primăriei, precum şi pentru asigurarea serviciilor în vederea 

desfăşurării activităţii curente cu excepţia celor care intră în competenţa Biroului BFCIT; 

 întocmeşte proceduri proprii de achiziţie publică atunci când atribuirea contractului de achiziţie 

publică nu se supune prevederilor legale privind atribuţiile publice; 

 întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare procedură de achiziţie publică finalizată; 

 are obligaţia de a întocmi, prezenta spre avizare şi transmite către Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, rapoartele precizate în normele legale 

privind achiziţiile publice; 

 are obligaţia de a întocmi şi actualiza baza de date electronică a primăriei oraşului Zlatna, cu 

privire la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii; 

 întocmeşte şi semnează contractele şi anexele acestora, inclusiv propunerile de angajare a unor 

cheltuieli şi angajamente bugetare, în calitate de compartiment de specialitate; 

 înaintează contractele de achiziţie publică spre avizare de legalitate; 

 înaintează contractele de achiziţie publică spre semnare către furnizor/prestator/executant sau 

către concesionar; 

 înaintează contractele de achiziţie publică şi anexele aferente spre avizare la controlul financiar-

preventiv şi către ordonatorul principal de credite; 

 înregistrează contractele de achiziţie publică; 
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 propune eliberarea garanţiei de participare constituită la procedura de achiziţie publică, în urma 

căreia s-a atribuit contractul; 

 redactează anunţul de atribuire şi transmitere a acestuia, după aprobarea de către Primar, către 

Sistemul Electronic de Achiziţie Publică şi către Monitorul Oficial al României; 

 urmăreşte furnizarea/prestarea sau executarea, în conformitate cu clauzele din contractul de 

achiziţie publică; 

 urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor, 

întocmeşte procesele verbale de predare-primire şi de recepţie şi ia măsurile necesare îndeplinirii 

clauzelor contractuale 

 întocmeşte şi semnează, dacă este cazul, Nota de fundamentare pentru aprobarea încheierii unor 

acte adiţionale, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

 întocmeşte şi semnează, dacă este cazul, acte adiţionale şi anexele aferente, inclusiv propunerile 

de angajare a unor cheltuieli şi angajamentele bugetare, în calitate de compartiment de 

specialitate; 

 întocmeşte dosarul corespondenţei dintre autoritatea contractantă şi furnizor/prestator/executant, 

aferente derulării contractului; 

 la finalizarea contractului de achiziţie publică, după încheierea procesului verbal de recepţie 

finală va întocmi documentaţia necesară pentru eliberarea garanţiei de bună execuţie; 

 primeşte şi verifică factura reprezentând contravaloarea produselor/ serviciilor/ lucrărilor ce fac 

obiectul contractului de achiziţie publică; 

 verifică îndeplinirea prevederilor contractuale şi întocmeşte nota de fundamentare privind 

acordarea vizei „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţie a Primarului 

 întocmeşte documentaţia privind suplimentarea cantităţilor de produse/ servicii/ lucrări (dacă 

este cazul) şi o înaintează pentru derularea unei proceduri de achiziţie; 

 are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii” în 

concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte 

normative; 

 are obligaţia de a întocmi, înainta spre avizare şi transmite către Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi 

Ministerul Transportului, Construcţiilor şi Turismului, rapoartele precizate în normele legale 

privind achiziţiile publice; 

 îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Primarul oraşului Zlatna, care au legătură cu 

aprovizionarea, achiziţiile publice şi contractele de achiziţie publică şi concesiune de lucrări 

publice şi de servicii. 

 întocmeşte programul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării 

obiectivelor de investiţii aprobate de Consiliul Local al oraşului Zlatna întocmeşte şi aprobă 

temele necesare proiectelor de investiţii; 

 asigură legătura permanentă între prestatorul de servicii şi executantul de lucrări pentru 

realizarea obiectivelor de investiţii în parametrii tehnico-economici programaţi; 

 participă la recepţia obiectivelor de investiţii; 

 face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care să permită o selecţie 

mai riguroasă a acestora; 

 urmăreşte întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrările 

edilitare derulate prin Biroul Dezvoltare Investiţii 

 urmăreşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru 

lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii; 
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 întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiţii aflate in derulare si lucrari noi şi planifică 

fondurile necesare finalizării acestora; 

 face propuneri de completare sau de dezvoltare a investiţiilor de lucrări edilitare (reţele de apă 

potabilă, reţele de canalizare, reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.); 

 urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării investiţiei; 

 asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate in contractele 

incheiate; 

 colaborează permanent cu firmele de proiectare şi de consultanţă, pe parcursul derulării 

contractelor de investiţii; 

 colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât şi finanţarea şi 

decontarea acestora 

 asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale 

Uniunii Europene, ale Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei publice 

locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din 

subordinea Consiliului Local Zlatna eligibile pentru aceste programe si proiecte 

 elaborează materiale specifice integrarii europene şi pregăteşte cererile de finantare insotite de 

intreaga documentatie necesara pentru asigurarea eligibilitatii proiectelor promovate, proiecte ce 

pot beneficia de cofinantare din programe europene nerambursabile 

 intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la 

nivelul orasului 

 asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii 

Europene in domeniile de interes local 

 asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie 

implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate 

de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale  

 elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau 

recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri 

pentru aplicarea acestora 

 elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene pentru 

care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de 

masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si 

financiar in acest sens 

 intocmeste proiecte de hotariri ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul 

de activitate 

 asigura traducerea materialelor si documentatiilor privind integrarea europeana in domeniul 

utilitatilor publice si infrastructurii locale 

 analizeaza oportunitatile de obtinere a creditelor impreuna cu beneficiarii finali, 

compartimentele de specialitate din cadrul autorităţilor publice locale si prezinta Primarului un 

punct de vedere privind oportunitatea, necesitatea si eficienta negocierii unor asemenea credite 

 prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma 

derularii acordurilor de finantare externa nerambursabila 

 desfăşoară activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta 

financiara nerambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate 

 propune proiecte finantabile prin asistenta financiara nerambursabila si propune Primarului 

promovarea lor, in functie de prioritatile strategice; 
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SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI care cuprinde: ARHITECT ŞEF, 

CONSILIER JURIDIC, COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ŞI MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE, 

COMPARTIMENT AGRICOL, COMPARTIMENT CONSILIER EXPERT PE PROBLEMELE 

ROMILOR 

Art. 11: ARHITECTUL SEF este funcţie publică de conducere şi reprezintă autoritatea tehnică în 

domeniul amenajării teritoriului şi a urbansimului, aducând la îndeplinire atribuţiile conferite de lege 

ca şef al structurilor de specialitate, astfel: 

- reprezintă instituţia în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului încredinţat; 

- asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a oraşului; 

- elaborează proiectul regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

- întocmeşte, semnează şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, 

în termenul prevăzut de lege 

- semnează avizele de urbanism 

 

 

COMPARTIMENTUL CONSILIER JURIDIC, îndeplineşte următoarele atribuţii; 

- Avizeaza si intocmeste referate la cererea conducerii asupra legalitatii masurilor ce urmeaza a fi luate 

in desfasurarea activitatii institutiei 

- Asigura consilierea juridica si raspunde de calitatea acesteia 

- Redacteaza raspunsuri la petitiile, memoriile si cererile repartizate spre solutionare de catre 

conducere; 

- Exprima punctele de vedere in ce priveste aplicarea si interpretarea actelor normative in cazul luarii 

unor masuri de catre conducerea institutiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului 

propriu de specialitate si unitatilor din subordinea autorităţilor publice locale 

- Raspunde scrisorilor petitionarilor si diferitelor institutii cu privire la stadiul solutionarii dosarelor 

aflate pe rolul instantelor de judecata; 

- Transmite, la solicitarea organelor judecatoresti sau a altor organe, copii de pe acte precum si relatiile 

solicitate; 

- Indruma petitionarii asupra formalitatilor ce urmeaza a fi indeplinite; 

- Tine evidenta cauzelor si a modului de solutionare a acestora  

- Intocmeşte intampinari; 

- Formulari de apeluri, recursuri precum si redactarea de actiuni judecatoresti, promovarea cailor 

ordinare si extraordinare de atac la solicitarea conducerii institutiei; 

 

- Intocmeste propuneri privind executarea hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile; 

- Participa la discutii preliminare in vederea incheierii contractelor, precum si la incheierea de 

protocoale de intentii; 

- Se ocupa de incheierea si legalizarea contractelor de vanzare cumparare, concesiune, colaborare, etc., 

atat in forma autentica cat si sub semnatura privata; 

- Formuleaza puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale si 

incadrarea lor conform legislatiei; 

- Intocmeste note, referate si sinteze, raspunsuri catre diverse institutii, ministere, Guvern, etc.; 

- Acorda consultanta juridica in problemele juridice, verifica si intocmeste diverse documente ce 

necesita semnatura consilierului juric 

- Participa la licitatiile organizate de catre Primăria oraşului Zlatna, daca este membru în comisiile de 

licitaţie, conform prevederilor legale; 
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- Avizeaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor  

Asigura, la cerere, legatura si buna colaborare intre firmele specializate care reprezinta institutia in fata 

instantelor judecatoresti si directia careia ii acorda consultanta juridica, conform contractului de 

colaborare; 

 

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ŞI MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE, 

 

Art. 12: Compartimentul Fond Funciar şi Măsurători Topografice are în sarcină rezolvarea problemelor 

de fond funciar rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, cu completările şi modificările 

ulterioare, Legii nr. 7/1996 cadastrului şi a publicitãţii imobiliare, cu completările şi modificările 

ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale în legătură cu legislaţia invocată. 

 

- analizeaza cererile petitionarilor privind diverse situatii tehnice si de cadastru, de granituire, etc. ale 

terenurilor; 

- intocmirea schiţelor topografice şi planurilor de încadare în zonă în cadrul instituţei; 

- identifică terenurile şi spaţiile care pot face obiectul expropierii sau închirierii; 

- verifică pe teren datele topografice (suprafeţe, amplasament) şi culege informaţii despre categoria de 

folosinţă şi investiţii efectuate; 

- realizează activităţii specifice geo-topo-cadastrale prin: măsurători topografice, calcule de suprafeţe şi 

de coordonate la teren, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scara a detaliilor 

topografice şi completarea lor cu documentaţiile toponimice, 

- urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele centrale şi locale în domeniul 

exproprierilor şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest 

domeniu de activitate; 

- execută delimitări, preluări, comasări de terenuri; 

- se ocupa de intocmirea, redactarea, contractarea de documentatii pentru obtinerea numarului cadastral 

pentru imobilele care apartin orasului Zlatna; 

- îndeplineşte atribuţii specifice în cadrul Comisiei locale pentru aplicarea legii fondului funciar; 

- colaboreaza cu Biroul Buget Finanţe Impozite şi Taxe Locale 

- întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul 

de activitate specific; 

- întocmeşte diferite situaţii statistice specifice obiectului de activitate. 

 

 

 

COMPARTIMENT AGRICOL 

 

Art. 13: Compartimentul Agricol,  are în sarcină rezolvarea problemelor de completarea şi ţinerea la zi 

a Registrelor Agricole, în conformitate cu prevederile Ordinului comun 95/153/3241/2010, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare, H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului 

de producãtor, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale în 

legătură cu legislaţia invocată. 

 

o completarea şi ţinerea la zi a Registrelor Agricole, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare 

o întocmirea centralizatoarelor cuprinzând date din Registrul Agricol şi comunicarea către 

instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

o eliberarea adeverinţelor ce cuprind date din Registrul Agricol 

o eliberarea certificatelor de producător agricol 
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o eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor 

o comunicarea modificărilor intervenite în Registrul Agricol, referitoare la terenuri, la 

categoria de folosinţã a acestora, la clãdiri, la mijloacele de transport sau la orice alte 

bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţã, dupã caz, de naturã sã conducã la 

modificarea oricãror impozite şi taxe locale prevãzute de titlul IX din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, către 

compartimentele de specialitate, din Aparatul de specialitate al Primarului, conform 

prevederilor art. 7 al. 5 din Ordinul comun 95/153/3241/2010, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare 

o Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează  

o Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale 

Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului 

  

COMPARTIMENT CONSILIER EXPERT PE PROBLEMELE ROMILOR 

 

Art. 14: Consilier expert pe problemele romilor este o persoanã bunã cunoscãtoare a problemelor 

romilor din zonã, recomandatã de cãtre romii din comunitatea localã pentru a o reprezenta în relaţia cu 

Primãria, angajată în cadrul Primăriei, se subordoneazã atât primarului, cât şi biroului judeţean pentru 

romi, cunoscãtoare a problemelor romilor, delegatã de cãtre romii din comunitatea localã pentru a o 

reprezenta şi îşi îndeplineşte atribuţiile în conformnitate cu prevederile HG 430/2001 privind aprobarea 

Strategiei Guvernului României de îmbunãtãţire a situaţiei romilor, cu completările şi modificările 

ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale în legătură cu legislaţia invocată, îndeplinind 

următoarele atribuţii: 

- asigură legătura între comunitatea de romi şi autorităţile publice locale  

- planifică, organizează, coordonează şi desfãşoară pe plan local acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor 

- mediază, consiliază, îndrumă membrii minorităţii romilor în vederea colaborării interinstituţionale 

- participă la implementarea în plan local, monitorizarea si evaluarea măsurilor din domeniile 

sectoriale de intervenţie socială, cuprinse în Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2012 - 2020; 

- iniţiază si coordonează programe de formare a grupurilor de lucru locale 

- asigură securitatea datelor si păstrează secretul de serviciu 

- pune la dispoziţia persoanei cu atribuţii de relaţii publice, la solicitarea acestuia, informaţii privind 

activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public 

- participă la programe de formare si perfecţionare 

- informează permanent comunitatea locală a romilor cu privire la actele normative şi oportunităţi de 

finanţare  

- identifică şi evaluează problemele cu care se confruntă membrii comunităţilor de romi si  

comunitatea locală în general 

- identifică situaţiile de risc din comunitatea pe care o reprezintă 

- întocmeşte planurile anuale de activităţi conform priorităţilor stabilite împreună cu autorităţile 

publice locale 

- consiliază membrii comunităţii locale pentru implementarea planurilor de activităţi 

- solicită sprijinul si colaborarea structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale si a 

autorităţilor 
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- prin dispoziţia sefului ierarhic, expertul local pe problemele romilor acordă audienţe si rezolvă în 

limita competenţelor legale, petiţiile si problemele cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor 

- participă la medierea conflictelor inter si intracomunitare 

- participă la sedinţele Consiliului Local pentru a prezenta problemele minorităţii romilor din 

localitate 

- elaborează rapoarte anuale privind stadiul aplicării strategiilor naţionale si locale 

- identifică surse de finanţare pentru implementarea proiectelor care au ca grup ţină comunitatea 

romilor  

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILA 

Art. 15: Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind protecţia civilã, 

cu completările şi modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale în legătură cu legislaţia 

invocată, îndeplinind următoarele atribuţii: 

 

o participă la pregătirea salariaţiilor şi a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează 

în muncă şi sprijină şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei 

în instruirea personalului la locurile de muncă 

o asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă. 

o duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile primarului în domeniul 

protecţiei civile. 

o pregăteşte exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă. 

o ţine evidenţa şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de 

către administratorul acestora 

o urmăreşte întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare 

în situaţii de protecţie civilă. 

o asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de 

protecţie civilă. 

o planifică desfăşurarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţii de protecţie 

civilă, stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu 

energie şi apă a populaţiei evacuate. 

o gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de 

protecţie civilă.  

o întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate 

o propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă. 

o coordonează pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare cu tematică de protecţie 

civilă şi Cruce Roşie. 

o întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 

o participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, 

organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

o se preocupă permanent de perfecţionarea profesională şi studiază în permanenţă 

legislaţia în domeniu. 

o cooperează cu primăriile localităţilor limitrofe în probleme de interes comun pe linie de 

protecţie civilă. 

o arhivează toate actele instrumentate. 

o îndeplineşte şi alte atribuţii primite de la şefii ierarhici. 
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COMPARTIMENT AUDIT INTERN 

Art. 16: Compartimentului Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcţional independentã şi 

obiectivã, de asigurare şi consiliere, conceputã sã adauge valoare şi sã îmbunãtãţeascã activitãţile 

autorităţilor publice locale pe care le ajutã sã îşi îndeplineascã obiectivele, printr-o abordare sistematicã 

şi metodicã, evaluând şi îmbunãtăţind eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi 

proceselor de guvernanţã. Activitatea este reglementată de Legea 672/2002, cu completările şi 

modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale în legătură cu legislaţia invocată, şi 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

o exercită auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de 

conducere şi control intern din Primăria oraşului Zlatna, cu scopul de a stabili dacă 

acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea neajunsurilor şi 

formularea de recomandări, în vederea corectării acestora; 

o exercită auditul performanţei, examinând dacă criteriile stabilite pentru implementarea 

obiectivelor şi sarcinilor din Primăria oraşului Zlatna, sunt corecte şi apreciază dacă 

rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 

o exercită auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor 

financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului primăriei, sub aspectul 

respectării principiilor, regulilor procedurale şi metodologice, conform normelor legale; 

o auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele: 

o angajamentele bugetare şi legale din care derivă, direct sau indirect, obligaţii de plată, 

inclusiv din fondurile comunitare; 

o plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

o vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 

statului ori al UAT - oraş Zlatna 

o concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al UAT - oraş 

Zlatna  

o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

o alocarea creditelor bugetare; 

o sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

o sistemul de luare a deciziilor; 

o sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

o sistemele informatice. 

SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ  

Art. 17: Serviciul Poliţie locală cuprinde următoarele compartimente:  

 COMPARTIMENT  PAZA BUNURILOR 

 COMPARTIMENT CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE, ORDINEA ŞI 

LINIŞTEA PUBLICĂ 

 COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL, 

PROTECŢIA MEDIULUI, ACTIVITATEA COMERCIALĂ ŞI EVIDENŢA 

PERSOANELOR 

Serviciul Poliţie Locală, funcţionează în temeiul Legii 155/2010 cu completările şi modificările 

ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. 

nr.1332/2010, organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Local al orasului Zlatna, 

precum şi orice alte prevederi legale în legătură cu legislaţia invocată. S-a înfiinţat în scopul exercitãrii 
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atribuţiilor privind apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanei, a proprietãţii private 

şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmãtoarele domenii:  

- ordinea şi liniştea publicã, precum şi paza bunurilor 

 - circulaţia pe drumurile publice 

 - disciplina în construcţii şi afişajul stradal 

 - protecţia mediului 

 - activitatea comercialã 

 - evidenţa persoanelor 

 - alte domenii stabilite prin lege 

 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Poliţia localã coopereazã cu structura teritorială a Poliţiei 

Române, respectiv Poliţia oraşului Zlatna, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontierã Române 

şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice 

şi juridice, în condiţiile legii. 

Serviciul Poliţia localã solicitã intervenţia Poliţia oraşului Zlatna sau ale structurii teritoriale ale 

Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedeazã atribuţiilor ce îi revin. 

Serviciul Poliţia localã poate încheia cu alte autoritãţi şi instituţii publice protocoale de cooperare 

având ca obiect detalierea modalitãţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecãrei structuri, 

acestea îşi oferã sprijin în îndeplinirea activitãţilor sau a misiunilor specifice. 

  

 

Atribuţiile definitorii ale Serviciul Poliţia localã sunt: 

Pe linie de ordine şi linişte publicã, precum şi paza bunurilor 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, conform competenţelor stabilite prin fişele posturilor, 

urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la achitarea amenzilor stabilite 

sau până la recuperarea acestora prin executare silită de către compartimentul specializat din cadrul 

Primăriei oraşului Zlatna 

- sprijină consilierul juridic din cadrul Primăriei oraşului Zlatna în vederea formulării de întâmpinări, 

note scrise, concluzii în cadrul proceselor în care aceasta este parte precum şi în exercitarea căilor 

ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor  

- în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia oraşului Zlatna, cu 

celelalte unităţi ale Ministerului Adimistraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului Naţional de 

Apărare, organizaţii, instituţii, şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

- este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes 

general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi 

verificări din partea altor departamente, se dau solicitanţilor îndrumările necesare; 

- depune eforturi pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei 

sale; 

- comunică tuturor compartimentelor de specialitate, orice problemă apărută, care ţine de competenţa 

acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale; 

- informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege; 

- precizează, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la 

informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate; 

- comunică, imediat sau în termen legal, informaţiile de interes public solicitate verbal; 
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- răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor 

care sunt adresate Serviciului Poliţie Locală, prin îndrumarea acestora către compartimentele de 

specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului; 

- îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care 

nu intră în competenţa Serviciului Poliţie Locală, către instituţiile în sarcina cărora revin. 

- organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise celor interesaţi 

- îndeplineşte orice alte sarcini primite de la superiorii ierarhici; 

- acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al oraşului Zlatna 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 

publice sau curăţeniei localităţii 

- acţionează, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul 

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

pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii; 

- participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau 

făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea 

continuării cercetărilor; 

- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror 

identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului. 

- menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-

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

locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică; 

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi 

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

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

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor 

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

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

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind 

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

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

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

şi transportul acestora la adăpost; 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile 

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

- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 

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

promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 

şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 
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- asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 

publice de interes local, stabilite de consiliul local; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea 

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

- îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

- verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a 

amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun; 

Pe linie de circulaţie pe drumurile public: 

- asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, în 

colaborare cu Poliţia oraşului Zlatna, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de 

oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de 

prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

- verifică starea de întreţinere a indicatoarelor rutiere şi stabileşte în teren (împreună cu structurile 

teritoriale ale Poliţiei Rutiere) indicatoarele sustrase, deteriorate, prezintă propuneri de instalare a unor 

indicatoare noi, în funcţie de dinamica structurii urbanistice a oraşului, verifică modul în care se 

realizează montarea, demontarea, recondiţionarea şi înlocuirea acestora; 

- verifică starea de întreţinere a elementelor de protecţie rutieră (garduri de protecţie, stâlpi, bariere fixe 

şi mobile), a marcajelor rutiere, parcajelor rutiere şi stabilirea în teren(împreună cu structurile 

teritoriale ale Poliţiei Rutiere) a elementelor deteriorate/sustrase; prezintă propunerile de instalare a 

unor elemente de protecţie rutieră noi, în funcţie de dinamica structurii urbanistice a oraşului, 

supraveghează montarea, demontarea, recondiţionarea şi înlocuirea acestora; 

- participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

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

asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de 

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

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

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

aglomerări de persoane; 

- sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 

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

- acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

- sigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce 

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

transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, 

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

autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

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

conducătorilor acestor vehicule; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
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- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 

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

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

- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-

teritoriale; 

- cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

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

autovehiculelor abandonate pe domeniul public; 

- eliberează autorizaţii de circulaţie pentru autovehiculele de tonaj pe raza oraşului Zlatna. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul 

circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi să poarte echipament specific şi să efectueze semnalele 

adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile 

publice. 

 

În domeniul activităţii comerciale 

- acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor 

comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; 

- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, 

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

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

- controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi 

industriale în pieţe, în târguri şi în oboare; 

- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 

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

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

centrale şi locale; 

- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 

- verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 

locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor 

economici; 

- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-

teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 

servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative 

în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

- colaborează cu organele de control sanitare, sanitar veterinare, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 

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

nereguli; 

- verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ 

desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale, si orice alte sesizări şi reclamaţii primite din 

partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului 
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- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 

atribuţiilor prevăzute în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

- urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri 

autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat; 

- verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi 

studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare 

băuturi alcoolice, tutun; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului; 

- întocmeşte evidenţe statistice specifice activităţii serviciului. 

În domeniul protecţiei mediului 

- verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de 

salubritate; 

- verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor 

verzi, de către firmele abilitate; 

- verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii 

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

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

care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea 

garajelor şi a spaţiilor verzi; 

- verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice; 

- veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; 

- verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce 

traversează unitatea administrativ-teritorială; 

- veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 

- veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe 

domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri; 

- verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

- verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita 

competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 

- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industriale; 

- sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale 

privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

- participă la acţiunile de combatere a epizootiilor; 

- identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 

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

- verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea 

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

- verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit 

legii; 

- verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu 

graficele stabilite; 

- verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, 

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

precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 
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- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 

atribuţiilor prevăzute la lit. a)-r), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

În domeniul Disciplinei în Construcţi şi Afişaj Stradal 

- constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi 

stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii; 

- verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru 

lucrările de construcţii; 

- verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare; 

- verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 

- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului. 

- efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 

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

- efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

- verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de 

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

economice; 

- participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie 

pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes 

local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la 

aceste operaţiuni specifice; 

- constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 

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

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

coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului unităţii 

administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei 

împuternicite de aceştia. 

În domeniul evidenţei persoanelor 

- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu 

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

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

circulaţie a acestor date; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 

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

persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- cooperează cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Zlatna, pentru punerea în 

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

acte de identitate. 
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