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nr. 77/27.09.2010.
ORASUL IERNUT
Cabinet Primar Telefon: 0265/47.15.86, Fax: 0265/47.13.76

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL
APARATULUI DE SPECIALTITATE AL PRIMARULUI ORASULUI IERNUT

PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Regulamentul de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
orasului Iernut a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 republicată, actualizată
privind administrațția publică locală, a Legii nr. 188/1999, republicată, privind Statutul
funcțționarilor publici şi al altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea.
Art. 2. (1) Primăria orasului Iernut este o instituție publică organizată ca o structură funcțională
cu activitate permanentă, formată din Primar, un Viceprimar, Secretarul orasului, Administratorul
public şi Aparatul de specialitate al Primarului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi
dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art. 3. Primarul îmdeplineşte o funcție de autoritate publică. El este şeful administrației publice
locale şi al aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale, pe care îl conduce şi îl
controlează.
Art. 4. (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuții principale:
a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
c) atribuții referitoare la bugetul local;
d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
e) alte atribuții stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineşte funcția de ofițer de stare civilă şi de autoritate
tutelarăşi asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuții
stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul: a) prezintă consiliului local, în primul
trimestru, un raport anual privind starea economică, socialăşi de mediu a orasului Iernut;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socialăşi de mediu a
orasului Iernut şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul: a) exercită funcția de ordonator
principal de credite; b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exercițiului
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; c) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru
contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele orasului Iernut; d) verifică,
prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Primarul:
a) 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;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităților din domeniile
prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecției şi controlului efectuării
serviciilor publice de interes local precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al orasului Iernut;
e) numeşte, sancționează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate, precum şi pentru conducătorii instituțiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local
şi acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizațiile date în competența sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului şi gospodăririi apelor pentru
serviciile furnizate cetățenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din
județul Mures, precum şi cu consiliul județean.
Art. 5. Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuții conform legilor în vigoare.
Art. 6. Viceprimarul şi administratorul public sunt subordonați Primarului şi sunt înlocuitorii de
drept al acestuia, care le poate delega atribuțiile sale.
Art. 7. Secretarul orasului îndeplineşte, în condițțiile legii, următoarele atribuțții:
1. avizează, pentru legalitate dispozițiile Primarului şi hotărârile Consiliului local al orasului Iernut;
2. participă la şedințele Consiliului local al orasului Iernut;
3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul local şi Primar,
respectiv Primar şi Instituția Prefectului;
4. organizează arhiva şi evidența statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispozițiilor Primarului;
5. asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele interesate a
dispozițiilor emise de către Primar, respectiv a hotărîrilor adoptate de Consiliul local al orasului
Iernut în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunică ordinea de zi, întocmeşte prin grija personalului din cadrul aparatului permanent de
lucru al consiliului local procesul-verbal al şedințelor consiliului local, respectiv redactarea
hotărârilor Consiliului local;
7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
8. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a şedințelor Consiliului local al orasului Iernut,
asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului, ține evidența participării la sedințe a
consilierilor; numără voturile şi consemnează rezultatul votării, informează preşedintele de şedință
cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului local, asigură
întocmirea procesului verbal de şedință, asigură întocmirea dosarelor de şedință, legarea,
numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora, acordă membrilor consiliului asistență şi
sprijin de specalitate în desfăşurarea activității, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri,
elaborând şi asigurând supravegherea respectării procedurii privind modalitatea de întocmire a
proiectelor de hotărâri, a referatelor de specialitate şi a expunerii de motive.
9. asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile şi persoanele interesate a actelor emise de Primar
şi hotărârile consiliul local, în termenul legal;
10. asigură aducerea la cunoştință publică a hotărârilor Consiliului local al orasului Iernut şi a
dispozițiilor cu caracter normativ;

11. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, în afara celor cu caracter
secret, stabilite conform legilor în vigoare;
12. exercită atribuțiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar;
13. coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi exercită atribuțiile
stabilite prin acest act normativ;
14. asigură secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 actualizată privind vânzarea
spațiilor comerciale sau de prestări de serviciu aflate în propietatea privată a statului;
15. exercită atribuțiile prevăzute de actele normative referitoare la coordonarea activităților Serviciului
de evidență informatizată a persoanei, conform O.G. nr. 84/2001, privind înființarea, organizarea
şi funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum şi celelalte acte
care reglementează materia;
16. ține registrul de interese al aleşilor locali şi comunică Instituției Prefectului - Județului Mures un
exemplar al declarației de interese al aleşilor locali;
17. organizează aducerea la cunoştința angajaților a modificărilor legislative din domeniu;
18. îndeplineşte orice alte atribuții date de Consiliul local al orasului Iernut, Primarul orasului Iernut,
precum şi cele prevăzute în legi, ordonanțe, hotărâri de Guvern etc.
Art. 8. Întreaga activitate a Primăriei orasului Iernut este organizată şi condusă de către Primar,
serviciile, birourile şi compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau Viceprimarului,
administratorului public şi secretarului, care asigură şi răspund de realizarea atribuțiilor ce le revin
acestora.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI IERNUT
Art. 9. (1) Aparatul de specialitate al Primarului orasului Iernut este organizat pe Servicii,
Birouri şi Compartimente. Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct
conducerii instituției, conform organigramei aprobate de Consiliul local al orasului Iernut.
(2) Numărul minim de posturi de execuție corespunzătoare structurilor aparatului de specialitate, conform
prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, este:
-Serviciu: 7 posturi; -Birou: 5 posturi.
(3) Pentru activitățile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi corespunzătoare acestora
este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează Compartimente,
în subordinea unui funcționar public de conducere, a Primarului sau a Viceprimarului.
Art. 10. (1) Aparatul de specialitate al Primarului orasului Iernut cuprinde un număr de 143
posturi bugetare, din care, după natura raporturilor de serviciu, sunt 46 funcțții publice, 95 personal
contractual (45 asistenti personali si 50 personal contractual) şi doua funcțții de demnitate publică
alese.
(2) După natura atribuțiilor titularului, funcțiile publice ale aparatului de specialitate se împart în: 7
funcțții publice de conducere şi 39 funcțții publice de execuțție.
ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITE AL PRIMARULUI

Art. 11. Conducătorii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din structura aparatului de
specialitate au în principal următoarele atribuții generale comune:
1.
întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea inițierii proiectelor
de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentații: proiect de hotărâre,
expunere de motive, raport de specialitate ;
2.
realizarea la termen a tuturor acțiunilor şi activităților necesare implementării sistemelor şi

programelor de informatizare ale instituției în domeniul propriu de activitate;
3.
realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calității ISO
9001 în domeniul propriu de activitate;
4.
întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităților proprii; întocmirea la termen a
documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităților din coordonarea biroului;
5.
întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a serviciului sau
biroului, a programului comisiilor speciale pe care le coordonează, pentru publicarea lor, conform
regulamentului stabilit de Primar; întocmirea unui calendar cu activitățile anuale cu caracter permanent
din cadrul compartimentului;
6.
participarea la şedințele comisiilor de specialitate şi ale plenului Consiliului local al orasului
Iernut, ori de câte ori este necesar;
7.
urmărirea soluționării sau a răspunsurilor în perioada legală la toate adresele, cererile, petițiile,
reclamațiile sau sugestiile sosite prin registratura Primăriei;
8.
îndeplinirea oricăror altor atribuții, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de activitate,
încredințate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către Primar.
9.
să urmărească şi să cunoască permanent modificările legislative care reglementează domeniul de
activitate propriu, fiind răspunzător pentru toate consecințele care apar datorită aplicării necorepunzătoare
sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară.
10.
respectarea tuturor regulamentelor şi a procedurilor de lucru aprobate în cadrul autorității.
11.
gestionarea actelor şi arhivarea acestora;
12.
asigurarea relației de comunicare şi de fluidizare a informațiilor de natură tehnică dintre serviciile
de specialitate coordonate şi celelalte direcții din cadrul Primăriei;
13.
urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituției a hotărârilor Consiliului Local
din domeniul de competență;
14.
întocmirea documentațiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziții publice pentru lucrările,
serviciile şi dotările din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor în vederea derulării
serviciilor, lucrărilor şi dotărilor pentru care s-au ținut licitații;
15.
să urmărească şi să cunoască permanent conținutul meniurilor/submeniurilor de pe site-ul
instituției;

Art. 12. (1) Serviciile, birourile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au
atribuții specifice, stabilite în prezentul Regulament.
(2) Şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor au obligația să stabilească în fişele posturilor şi
în sarcinile de serviciu ale personalului din subordine toate activitățile şi răspunderile pentru îndeplinirea
atribuțiilor generale şi specifice ale structurii din subordine.

Art. 13. Principalele atribuții specifice ale compartimentelor din structura aparatului de
specialitate al Primarului orasului Iernut sunt următoarele:

Serviciul Administratie Publica Locala:
1.
reprezentarea intereselor legitime ale autorității administrației publice locale în fața instanțelor de
judecată de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autorități publice, instituții de orice natură, precum
şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condițiile legii, formularea de întâmpinări, motive de apel,
motive de recurs şi alte căi de atac, în cazurile în care se impun;
2.
asigurarea consultanței în promovarea şi redactarea acțiunilor în justiție privind bunurile
proprietatea autorității;
3.
avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
4.
asigurarea consultanței juridice compartimentelor din cadrul instituției în elaborarea contractelor şi
a altor acte cu caracter juridic;

5.
întocmirea, avizarea şi înaintarea documentațiilor pentru atribuirea în folosință, prin dispoziția
Primarului, a terenurilor aferente apartamentelor, pe durata existenței construcției;
6.
întocmirea de propuneri de atribuire de teren, în temeiul Legii nr. 18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare ce se înaintează Instituției Prefectului, în vederea emiterii Ordinului Prefectului;
7.
înregistrarea, evidența, prelucrarea în cadrul comisiei speciale şi înaintarea spre soluționare, prin
dispoziția Primarului, a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;
8.
arhivarea si coordonarea activității de arhivare a actelor instituției;
9.
eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva instituției, adeverințe care să ateste vechimea în
muncă a foştilor membrii C.A.P. etc;
10.
eliberarea de adeverințe privind imobilele revendicate;
11.
inițierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanțe provenite ca urmare a
dispozițiilor instanțelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, sultă, datorate de către
debitorii orasului Iernut;
12.
urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat
apărarea orasului;
13.
prezentarea în fața notarilor publici pentru semnarea formei autentice a diverselor acte: donații,
comasări, dezmembrări etc;
14.
participarea în comisiile constituite la nivel de instituție: licitații, inventariere anuală etc.
15.
soluționarea plângerilor prealabile formulate în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ;
16.
participarea respectiv, formularea de raspunsuri la convocările la conciliere formulate de societati
de asigurari, cabinete avocatiale sau persoane juridice;
17.
formularea din oficiu de convocari la conciliere;
18.
efectuarea procedurii de afisare a citațiilor, hotarârilor judecătoreşti, publicatii de vinzare prin
licitație când este cazul;
19.
redactarea răspunsurilor la adresele, sesizările, petițiile care cad în sarcina serviciului;
20.
studierea actelor normative publicate în Monitorul Oficial; informarea operativă a
compartimentelor de specialitate privind luarea la cunostință şi aplicarea acestora;
21.
întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea inițierii proiectelor
de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentații: proiect de hotărâre,
expunere de motive, raport de specialitate.

Serviciul Public de Asistenta Sociala:
1.
întocmirea şi comunicarea dispozițiilor privind instituirea curatelei pentru minori, bolnavi,
persoane vârstnice precum şi a tutelei pentru persoanele puse sub interdicție;
2.
întocmirea dispozițiilor privind încuviințarea vânzării, cumpărării de bunuri imobile pentru minori
şi persoane bolnave;
3.
numiri de curatori în cauze succesorale pentru minori, sau în orice altă situație în care părintele
este împiedicat să-l reprezinte, din cauza bolii sau din alte motive.
4.
verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru;divorțuri, minori care comit
infracțiuni, persoane vârstnice, amânarea sau întreruperea executării pedepsei în cazul condamnaților cu
probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii aflați în evidență, precum şi în orice altă situație, la
solicitarea unor instituții, autorități;
5.
asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreținere;
6.
primirea dosarelor în vederea obținerii indemnizației sau stimulentului pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap;
7.
verificarea şi întocmirea dispozițiilor în vederea obținerii alocației nou născut şi a trusoului,
precum şi comunicarea acestora către beneficiari şicătre serviciul de specialitate în vederea efectuării
plății;
8.
verificarea dosarelor privind acordarea alocației de stat şi transmiterea către Agenția de Plăți şi

Prestații Sociale Mures;
9.
întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală-copii şi adulți-în vederea
încadrării într-un grad de handicap;
10.
verificarea anuală sau ori de câte ori suituația o impune a tutorilor şi curatorilor aflați în evidență;
11.
încuviințări ridicări sume care au fost depuse la C.E.C., pe numele minorilor sau bolnavilor, în
urma unor tranzacții.

Arhitectul Şef :
1.
coordonarea elaborării şi semnarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire şi a
autorizațiilor de desființare, în concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General şi Regulamentul
aferent acestuia, precum şi a documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al orasului Iernut;
2.
coordonarea activității de dezvoltare urbană a orasului şi elaborarea de propuneri pentru avizarea
de către Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrări de investiții majore;
3.
susținerea în fața consiliului local al orasului Iernut a proiectelor de hotărâri şia rapoartelor de
specialitate din domeniul urbanismului;
4.
propunerea de soluții pentru îmbunătățirea aspectului urban al oraşului şi pentru rezolvarea unor
situații reclamate de cetățeni;
5.
organizarea şi coordonarea activității Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului în
vederea avizării Planurilor Urbanistice Zonale şi de Detaliu şi a Studiilor prealabile de oportunitate;
semnarea documentelor de avizare;
6.
coordonarea activității Servicului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
7.
coordonarea activității de reactualizare a Planului Urbanistic General şi a elaborării
Regulamentului Local de Urbanism, în condițiile stabilite de lege;
8.
organizează informarea şi consultarea populației în modalitățile specifice prin actele normative
prin serviciile din subordine.
9.
colaborarea cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității şi a bunei organizării a
activittății.

Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului:
1. În vederea emiterii Certificatului de urbanism -atribuții specifice: -verificarea conținutului
documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism; -determinarea
reglementărilor din documentațiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de
amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de
urbanism;
• analizarea compatibilității scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de
urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;
• formularea condițiilor şi restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea
investiției; -stabilirea, împreună cu împuteriniciți ai serviciilor deconcentrate ale administrației
publice centrale, a avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării; -verificarea existenței
documentului de plată a taxei de eliberare a Certificatului de
Urbanism; -redactarea Certificatului de Urbanism; - avizarea planşelor desenate depuse de
beneficiar în vederea obținerii Certificatului de urbanism; -eliberarea Certificatului de urbanism,
asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de urbanism emise;
2.
În vederea emiterii Autorizațiilor de construcție/desființare -atribuții specifice:
• verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul
prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale;
• verificarea modului în care au fost preluate în cadrul Documentației tehnice – DT , condițiile din
avizele şi acordurile obținute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în actul administrativ

emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
• verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a Autorizației
de Construire/Desființare -redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizațiilor de
construire/desființare -înregistrarea autorizației de construire/desființare în registrul unic de evidență
prin atribuirea unui număr; -avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obținerii
autorizației de construire/desființare şi eliberarea acestora; eliberarea autorizației;
3.
Verificarea şi avizarea de studii şi documentații de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu
următoarele atribuții specifice: -verificarea documentațiilor de urbanism: P. U.G., P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri şi
studii de oportunitate; -pregătirea acestora şi înaintarea lor Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea
Terioriului; -redactarea avizelor pentru documentațiile avizate de către Comisie; -întocmirea referatelor de
specialitate pentru înaintarea spre aprobare Consiliului Local al orasului Iernut, a documentațiilor avizate.
-monitorizarea documentațiilor de urmanism aprobate de către Consiliul Local;
4.
Întocmirea şi eliberarea prelungirilor de valabilitate a Autorizații de Construire/Desființare,
Certificate de Urbanism, cu următoarele atribuții specifice: -verificarea conținutului documentelor depuse,
sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare prelungirii, conform prevederilor legale; -verificarea
existenței documentului de plată a taxei de eliberare a prelungirii Autorizației de Construire/Desființare
sau a Certificatului de Urbanism -redactarea şi prezentarea spre semnare a prelungirii Autorizației de
Construire/Desființare, Certificatului de Urbanism; -eliberarea prelungirii Autorizației de
Construire/Desființare, Certificatului de Urbanism.
5.
Evidențierea şi actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu național, siturile, ansamblurile şi
monumentele istorice şi de arhitectură, şi stabilirea programelor de restaurare şi conservare a acestora pe
raza orasului; -ținerea evidenței şi asigurarea protecției monumentelor istorice
şi de arhitectură; coordonarea programelor cu privire la protejarea monumentelor şi a zonelor istorice;
6.
Gestionarea bazei de date cu documentații de urbanism si activități de planificare urbană;
7.
Împărțirea orasului pe sectoare şi secții în vederea organizării recensământului populației şi
locuințelor, precum şi a recensământului agricol, respectiv pentru alegerile locale, parlamentare,
prezidențiale şi a referendumurilor;
8.
Organizarea arhivării eficiente a documentațiilor de urbanism;
9.
Întocmirea rapoartelor periodice de activitate;
10.
Organizarea de dezbateri publice privind documentațiile de urbanism depuse în cadrul serviciului
în vederea analizării şi avizării – în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului şi a
înaintării Consiliului Local spre analizăşi aprobare.
11.
Semnalarea compartimentului de disciplină cazurile ce constituie contravenții sau infracțiuni în
condițiile stabilite de Legea 50/1991, acolo unde este cazul;
12.
Eliberarea de copii xerox, în cazul solicitării, după Documetații de Urbanism ,Autorizații de
Construire/Desființare, Certificate de Urbanism;
13.
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniu, prin întocmirea planurilor anuale de control;
14.
Uurmărirea respectării proiectului tehnic, a executării lucrărilor de construire conform autorizației
eliberate precum şi a încadrării în termenul de execuție. În cazul existenței neconformităților cu
prevederile legale propune măsuri de remediere/sistare a lucrărilor ;
15.
In termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuție, somează în scris proprietarul
construcției în vederea regularizării taxei de autorizație şi urmărirea încasării eventualelor diferențe;
16.
Verificarea actelor depuse în vederea notării/radierii construcțiilor în Cartea Funciară, redactarea şi
eliberarea adeverințelor în vederea precizării destinației terenului;
17.
Verificarea si avizarea documentațiilor depuse în vederea obținerii Autorizației de funcționare;
18.
Verificarea pe teren a reclamațiilor;
19.
Constată, sancționează contravențiile în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, actualizatăşi
încheie în acest sens procesele verbale de contravenție;
20.
Realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calității ISO
9001;
21.
Elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotărâri inițiate de primar în
domeniul lor de competență;

22.
Intocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie şi publicarea lor pe siteul instituției;
23.
Studiul şi analiza sistemelor informaționale de management al teritoriului, gestionarea datelor
specifice cadastrului edilitar-imobiliar;
24.
Extinderea sistemelor informaționale geografice (GIS) şi utilizarea lor la fundamentarea
documentațiilor, planurilor de urbanism;
25.
Preluarea în sistem electronic a PUZ-urilor , PUD-urilor în vederea actualizării hărții digitale a
orasului Iernut;
26.
Intocmirea Certificatelor de nomenclatură stradalăşi adresă;
27.
Realizarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calității
ISO9001;
28.
Intocmirea de rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, specifice activității
biroului şi publicarea lor pe site-ul orasului;
29.
Actualizarea secțiunii specifice compartimentului pe site-ul instituției;
30.
Conceperea şi realizarea de aplicații pentru gestionarea datelor geospațiale, extragerea de date
pentru întocmirea rapoartelor;
31.
Elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotărâri inițiate de primar în
domeniul lor de competență;
32.
Colaborarea cu birouri şi servicii din cadrul primăriei în vederea actualizării bazelor de date
specifice hărții digitale;
33.
Intocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie şi publicarea lor pe siteul instituției;
34.
Alte sarcini încredințate verbal sau scris de conducerea Primăriei orasului Iernut;

Serviciul Public de Gospodarire Comunala si Spatii Verzi:
(1) Întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor, podurilor, aleilor
pietonale şi a spațiilor de parcare:
1. elaborarea programelor de lucrări pentru efectuarea la timp a
lucrărilor de întreținere şi reparații prevăzute în plan şi conform
normativelor tehnice în vigoare;
2. elaborarea şi promovarea documentațiilor tehnico-economice şi derularea lucrărilor de execuție la
lucrările de reparații şi întreținere;
3. urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;
4. eliberarea avizelor pentru spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul public; urmărirea
realizării reparațiilor la străzile la care se fac lucrări de intervenție;
5. organizarea şi urmărirea întreținerii sistemelor de semnalizare rutierăşi dirijare a traficului;
6. realizarea recepției lucrărilor efectuate şi predarea recepției finale Serviciului Buget-Finante în
vederea luării în evidența contabilă;
(2) Iluminatul public:
1.
elaborarea bugetului lucrărilor de întreținere şi a cheltuielilor cu consumul de energie electrică
pentru iluminatul public;
2.
verificarea funcționării şi a cantității şi calității lucrărilor de întreținere a iluminatului public;
3.
elaborarea şi promovarea documentațiilor tehnico-economice, derularea procedurilor de achiziții
publice şi derularea lucrărilor de execuție a extinderii sau modernizării sistemului de iluminat public;
4.
elaborarea şi promovarea documentațiilor tehnice, respectiv derularea lucrărilor de execuție a
iluminatului arhitectural al clădirilor monumente de arhitectură, parcuri, scuaruri;
5.
organizarea şi realizarea iluminatului festiv de sărbători;
6.
organizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor pe domenul public, cu ocazia
organizării unor manifestări stradale;
(3) Protecția mediului:

1.
implementartea unui sistemn de monitorizare a calității apei potabile la nivel de oras;
2.
întocmirea şi urmărirea Planului de gestionare a deşeurilor şi de asigurare a curățeniei localității;
3.
asigurarea implementării îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;
4.
coordonarea şi urmărirea realizării reabilitării rețelelor de transport şi distribuție a apei potabile;
5.
coordonarea şi urmărirea lucrărilor privind construirea şi reamenajarea sistemelor de colectare,
canalizare, epurare şi evacuare a apelor menajere, pentru a se atinge conformitatea tehnică cu Aquisul
Comunitar privind epurarea apei uzate;
6.
dotarea căilor de comunicație, a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente
pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul la timp al acestora;
7.
interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite şi
conştientizarea cetățenilor, a instituțiilor, agenților economici, privind modul de respectare a gestionării
acestora în vederea asigurării protecției sănătății populației şi a mediului;
8.
exploatarea tuturor posibilităților tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
cuprinderea de fonduri în bugetul local cu acest scop;
Atribuții specifice comune domeniilor de activitate:
1.
soluționarea sesizărilor, reclamațiilor şi diverselor solicitări venite din partea cetățenilor, a unor
instituții şi societăți comerciale legate de serviciile publice din domeniul propriu de activitate;
2.
întocmirea documentațiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziții publice pentru lucrările,
serviciile şi dotările din domeniul de activitate;
3.
întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor şi dotărilor pentru care s-au ținut
licitații;
4.
verificarea şi recepționarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate;
verificarea situațiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepțiilor la terminarea
lucrărilor şi a recepției finale după expirarea perioadei de garanție;
5.
luarea măsurilor imediate în cazul unor calamități;
6.
întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri din domeniul propriu de
activitate;
7.
întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităților proprii; întocmirea la termen a
documentelor de angajare bugetarăşi de plată ale activităților din domeniul de activitate.
Compartimentul Achizitii Publice:
1.
Întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiții în proiectul de buget şi a programului
anual de achiziții publice, studii, dotări şi proiecte;
2.
Planificarea lucrărilor de investiții aprobate pentru finanțare în bugetele anuale;
3.
asigurarea urmăririi execuției lucrărilor de investiții, prin inspectori de şantier, conform legislației
în vigoare;
4.
obținerea avizelor, acordurilor şi autorizațiilor de construcție pentru lucrările de investiții sau
pentru funcționare;
5.
verificarea şi recepționarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate;
verificarea situațiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepțiilor la terminarea
lucrărilor şi a recepției finale după expirarea perioadei de garanție, comunicarea receptiilor Serviciului
Buget-Finante în vederea luării în evidența contabilă;
6.
urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în
derulare;
7.
asigurarea realizării tuturor obligațiilor care revin autorității publice locale în derularea
investițiilor prin programele CNI, ANL ş.a.;
8.
colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii
de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanțate din diferite fonduri
nerambursabile, asigurarea documentațiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea unor lucrări de
investiții în parteneriate, asocieri;

9.
urmărirea înregistrării în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiții finalizate;
10.
inițierea şi promovarea procedurilor privind aplicarea legislației în domeniul conservării energiei,
cadastrului, mediului etc.;
11.
întocmirea programului anual de achiziții publice pe baza propunerilor şi referatelor întocmite de
către compartimentele instituției, în funcție de gradul de prioritate;
12.
elaborarea sau, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire;
13.
se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziție în vederea fundamentării bugetului de
venituri şi cheltuielie pentru fiecare an bugetar;
14.
organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică
(achiziții de produse, servicii sau lucrări);
15.
asigurarea publicitătii achizițiilor publice;
16.
programarea şi urmărirea respectării etapelor de derulare a achizițiilor publice; organizarea şi
urmărirea publicității achizițiilor publice;
17.
întocmirea documentației în vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
18.
rezolvarea contestațiilor, restituirea garanțiilor de participare, informarea ofertanților privind
rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;
19.
constituirea şipăstrarea dosarului achiziției publice;
20.
întocmirea contractelor de achiziții publică în colaborare cu compartimentul inițiator al achiziției,
evidența contractelor de achiziții publice ;
21.
asigură colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizițiilor
Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Finanțelor, în conformitate cu
actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi servicii;
22.
elaborarea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior;
23.
întocmirea, modificarea, punerea în aplicare a procedurii de efectuare a achizițiilor publice de
produse, servicii sau lucrări;
24.
ține evidența responsabililor pe obiective şi gestionează arhivarea dosarelor.

Serviciul Buget - Finante :
1.
întocmirea documentelor de platăşi asigurarea plăților cheltuielilor bugetare, în limita creditelor
deschise şi a disponibilităților aflate în cont; verificarea condițiilor de acceptare a documentelor de plată;
verificarea concordanței între Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci
ş.a.;
2.
planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ținerii evidenței contabile bugetare;
3.
exercitarea activității de control financiar preventiv propriu;
4.
întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidențierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a
amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al orasului Iernut;
5.
întocmirea balanțelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor
situații financiare cerute de Direcția Județeană a Finanțelor Publice sau Trezorerie;
6.
verificarea şi centralizarea bilanțurilor contabile şi a anexelor aferente pentru unitățile finanțate
din bugetul local în vederea întocmirii Bilanțului Consiliului local Iernut;
7.
înregistrarea în contabilitate a veniturilor, pe baza situațiilor centralizate primite de la Direcția de
Finanțe Publice Locale;
8.
înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a tuturor chentuielilor în baza documentelor
justificative;
9.
întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislația în vigoare;
10.
întocmirea statelor de platăşi calcularea oricăror indemnizații sau drepturi salariale ale angajaților;
consilierilor locali, colaboratorilor, ajutoare sociale etc;
11.
urmărirea şi înregistrarea în contabilitate a creditelor contractate de administrația locală;

12.
evidențierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor;
13.
derularea activităților de casierie a Primăriei;
14.
întocmirea fişei debitorilor şi creditorilor;
15.
întocmirea şi evidența facturilor emise de Primărie urmare a contractelor încheiate având ca
obiect: vînzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.;
16.
evidența contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vînzări, etc.;
17.
evidența documentelor cu regim special şi a altor valori;
18.
urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenței şi
achitarea în termen a acestora;
19.
intocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităților proprii desfăşurate de compartiment;
întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetarăşi de plată din domeniul de activitate.
20.
elaborarea proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexelor la acestea, pentru anul bugetar
următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani ;
21.
întocmirea şi prezentarea spre aprobare a bugetului general local, care după consolidare, prin
eliminarea transferurilor dintre aceste bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public la nivel de
Municipiu;
22.
consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale instituțiilor subordonate (ordonatorilor terțiari
de credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general;
23.
repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcție de posibilitățile reale de încasare a
veniturilor şi de prioritățile stabilite în efectuarea cheltuielilor;
24.
organizarea şi ținerea evidenței angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru fiecare
subdiviziune a clasificației bugetare;
25.
organizarea evidenței creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificației
bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilor de buget;
26.
organizarea evidenței angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor bugetare
aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
27.
reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda
națională;
28.
angajarea şi ordonanțarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
29.
efectuarea deschiderilor de credite (finanțări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru conturile
unităților subordonate, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
30.
înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuție lunare ale fiecărei unități
subordonate;
31.
întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Consiliului local al orasului Iernut, până la data de 31
mai a fiecărui exercițiu financiar, a conturilor de execuție ale bugetului local, ale împrumuturilor interne
şi externe precum şi ale cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local;
32.
întocmirea şi promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în vederea inițierii proiectelor
de hotărâri din domeniul propriu de activitate; întocmirea întregii documentații: proiect de hotărâre,
expunere de motive, raport de specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca
urmare a unor propuneri foarte bine fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de
rezervăşi a fondului de rulment; alocarea unor sume pentru acțiuni culturale, religioase şi sportive;
contractarea de împrumuturi; cu cel puțin 10 zile înaintea publicării ordinii de zi.
33.
urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor
sume pe diferitele destinații;
34.
urmărirea, respectarea şi ținerea evidenței sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pe destinatii precise stabilite prin Legea bugetului de stat;
35.
întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Județean în situația în
care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din învățământ, creşe, asistenți personali, persoane cu
handicap, ş.a.m.d.);
36.
întocmirea documentațiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către instituție de la
diferiți agenți de creditare;
37.
urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor percepute;

ținerea registrului datoriei publice;
38.
confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidența serviciului buget cu cel din contul de
execuție emis de trezorerie;
39.
verificarea periodică a evoluției încasărilor şi efectuarea plăților;
40.
întocmirea şi rectificarea bugetului cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, angajarea şi
ordonanțarea cheltuiellile din aceste bugete;
41.
întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităților proprii; întocmirea la termen a
documentelor de angajare bugetarăşi de plată ale activităților proprii serviciului;
42.
consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale unităților de învățământ (ordonatorilor terțiari
de credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul local;
43.
repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcție de posibilitățile reale de încasare a
veniturilor şi de prioritățile stabilite în efectuarea cheltuielilor pentru fiecare unitate de invatamant;
44. întreținerea relațiilor de colaborare profesionale cu fiecare unitate de învățământ;
45. efectuarea deschiderilor de credite, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
46. înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuție lunare ale capitolului
“Învățământ”;
47. urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor
sume pe diferitele destinații la unitățile de învățământ;
48. întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate D.G.F.P. Mures în situația în care
aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din învățământ);
49. centralizarea şi fundamentarea listei de lucrări de investiții în proiectul de buget; întocmirea
programului anual de achiziții publice, studii şi proiecte pentru unitățile de invățământ, urmărirea
derulării achiziției;
50. urmărirea realizării şi evidența cheltuielilor la obiectivele de investiții la cap. „Învățământ” pe
surse de finanțare.
51. întocmirea lunară a monitorizării cheltuielilor de personal la cap. „Învățământ”.

52. notifică Consiliului Concurenței orice intenție de a acorda un ajutor de stat nou, ori de a modifica
un ajutor de stat existent, conform Regulamentului privind forma, conținutul şi alte detalii ale
notificării unui ajutor de stat;
53. raportează Consiliului Concurenței orice ajutor nou de stat acordat în termenul şi formatul
prevăzut de legislație;
54. ținerea evidenței specifice a ajutoarelor de stat acordate prin BVC;
55. informarea Consiliul Concurenței cu privire la existența oricărui ajutor de stat ilegal sau interzis de
care se ia la cunostință;
56. solicită asistență tehnică de specialitate din partea Consiliului Concurenței;
57. ținerea evidenței mijloacelor fixe, mobile şi imobile, din patrimoniul public şi privat al orasului
Iernut: clădiri aparținând fondului locativ de stat, spații cu altă destinație decât aceea de locuință,
terenuri, bunuri mobile, păduri, rețele de utilități, alte bunuri;
58. organizarea şi derularea întabulării patrimoniului public şi privat al orasului Iernut;
59. constituirea unei baze de date operațională a evidenței patrimoniului;
60. întocmirea şi asigurarea documentațiilor pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului local privind
patrimoniul public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vânzări, schimburi de terenuri,
transmiteri, etc.);
61. furnizarea de informații Biroului GIS în vederea întreținerea programului GIS privind evidența
patrimoniului;
62. evidența contractelor de închiriere cu destinație de spațiu comercial, sediu de partid, sediu de
organizație neguvernamentală, non-profit, etc.;
63. elaborarea documentațiilor administrative în vederea acceptării oferetelor de donații de bunuri
imobile ce intră în patrimoniu;

64. asigurarea lucrărilor de cadastru prin contracte de prestări servicii;
65. coordoneazăşi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al orasului
Iernut;
66. oferă relații privind bunurile imobile aflate în patrimonial orasului şi care fac obiectul
revedendicărilor în baza Legii nr. 10/2002 republicatăşi a legii retrocedării bunurilor bisericeşti
67. realizează inventarierea unităților de învățământ aflate în proprietatea Primăriei Iernut.
68. aşezarea impozitelor şi taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile
fiscale ale bugetului local;
69. gestionarea pozițiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamăşi
publicitate şi mijloace auto;
70. supravegherea modului în care contribuabilii îşi respectă obligațiile pe care le au față de bugetul
local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
71. organizarea de acțiuni de verificare a declarațiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în
sensul depistării neconcordanțelor existente între declarațiile făcute şi situația din teren a materiei
impozabile de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;
72. confruntarea autorizațiilor de construire emise de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
cu baza de date a Serviciului Buget-Finante, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu
au fost declarate după expirarea termenului de valabilitate a autorizațiilor de construire;
73. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea
bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea
diferențelor între valorile declarate şi cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se şi modul de
aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate;
74. organizarea de acțiuni tematice privind reclama şi publicitatea şi ocuparea domeniului public;
identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afişe, precum bunuri care
ocupă domeniul public) pentru care nu s-au achitat şi taxele cuvenite, în vederea taxării;
75. verificarea organizatorilor de spectacole precum şi a localurilor unde se desfăşoară acțiuni de
discotecă aşa cum sunt definiți în Codul Fiscal privind respectarea obligațiilor ce le revin privind
declararea, evidențierea şivărsarea la bugetul local a impozitului datorat;
76. elaborarea lunară a Programului de inspecție fiscală, care cuprinde societățile care vor fi supuse
controlului fiscal în luna respectivă, a Avizelor de inspecție fiscalăşi a ordinelor de deplasare a
inspectorilor, care sunt împuterniciți pentru desfăşurarea inspecției fiscale în materie de impozite
şi taxe locale;
77. eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operațiuni pe care aceştia le
efectuează;
78. gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din orasul Iernut, atât persoane fizice,
cât şi persoane juridice;
79. efectuarea evidenței fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili
reprezentând impozite şi taxe locale;
80. efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăți prin trezorerie;
81. întocmirea situațiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele şi taxele locale;
82. întocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi juridice,
efectuarea plăților reprezentând restituiri de sume;
83. întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri;
84. întocmirea lunară a documentației necesare pentru acordarea de stimulente personalului ;
85. colaborarea cu Direcția Generală a Finanțelor Publice pentru care întocmeşte trimestrial situația
veniturilor neîncasate la bugetul local de către marii contribuabili;
86. soluționarea neconcordanțelor apărute cu contribuabilii persoane juridice în cazul plăților prin
bancă a contribuabililor persoane juridice;
87. întocmirea zilnică a jurnalului de casă cu privire la încasările zilnice, predarea numerarului încasat
la sfărşitul zilei de lucru casieriei centrale urmând a fi depuse zilnic la Trezorerie; emiterea zilnic,

a borderourilor de încasări pe tipuri de impozite;
88.
identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție sau a
Registrului Comerțului, ori a instanțelor;
89.
aplicarea procedurii executării silite, prevazută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea
debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somații şi titluri executorii în cazul neplății la
termenele legale, iar în cazul depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele
forme de executare silităşi anume: înființarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane
juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru şi valorificarea bunurilor prin licitație;
90.
efectuarea situațiilor centralizatoare lunare, cu evidența încasărilor rezultate din executarea silită;
întocmirea situațiilor centralizatoare analitice privind societățile, respectiv sumele rămase de recuperat;
91. valorificarea bunurilor sechestrate prin modalități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;
92. evidența şi verificarea tuturor amenzilor de circulație, transport public local de călători, etc;
93. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție, Oficiului
Registrului Comerțului sau a instanțelor de judecata;
94. identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor şi a
Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile
bancare;
95. aplicarea procedurilor executării silite prevazută de actele normative în vigoare pentru recuperarea
debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somații emise, trecerea amenzilor pe
codurile unice ale debitorilor, popriri în bănci sau pe salarii;
96. efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
97. evidența dosarelor de insolvabili;
98. furnizarea de informații din baza de date la solicitarea altor instituții publice, societăți bancare,
contribuabili;
99. evidența încasărilor rezultate din executare silită, amenzi;
100.
întocmirea situațiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/incasate;

Compartimentul Autorizațții de Funcțționare si Protectia Mediului:
1. activitatea de eliberare a autorizațiilor de funcționare pentru unitățile economice şi prestatoare de
servicii în baza Hotărârii Consiliului Local Iernut nr. 121/2009;
2. activitatea de eliberare a autorizațiilor de ocupare temporară a domeniului public pentru activități
cu caracter sezonier;
3. activitatea de eliberare a autorizațiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum şi pe
domeniul privat în orasul Iernut;
4. activitatea de eliberare a autorizațiilor pentru amplasarea de mijloace publicitare;
5. reavizarea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizații de mai sus la solicitatea
persoanelor care le dețin sau alte motive conform prevederilor legale;
6. redactarea şi eliberarea contractelor de închiriere a domeniului public pentru chioşcurile amplasate
sau pentru alte obiective comerciale cu caracter permanent;
7. redactarea şi eliberarea contractelor de închiriere a domeniului public pentru realizarea accesului la
spatii comerciale;
8. participarea şi asigurarea secretariatului Comisiei pentru Aprobarea Amplasării de obiective
comerciale pe Domeniul Public al orasului Iernut;
9. urmărirea şi controlul activităților unităților economice dinorasul Iernut;
10. urmărirea şi controlul mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public al orasului Iernut;
11. verificarea sesizărilor scrise sau trimise pe site-ul Primăriei Iernut, făcute de persoane fizice şi
juridice în legătură cu funcționarea unităților economice în orasul Iernut;
12. verificarea sesizărilor scrise sau trimise pe site-ul Primăriei Iernut, făcute de persoane fizice şi
juridice în legătură cu ocuparea domeniului public al orasului Iernut pentru săvârşirea de acte sau
fapte de comerț;

13. stabilirea taxelor şi întocmirea notelor de plată pentru ocuparea domeniului public pentru
depozitarea temporară de materiale de construcție;
14. organizarea desfăşurării a diferite manifestații cu caracter special (Zilele Oraşului, Ziua Copilului
etc.);
15. colaborare cu alte instituții publice pentru soluționarea diverselor probleme: Institutia Prefectului JudetulMures, Consiliul Județean, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția de Sănătate Publică,
Direcția Generala a Finanțelor, Oficiul Registrului Comerțului, Oficiul de Protecție a
Consumatorilor, Garda de Mediu etc;
16. alte sarcini încredințate de conducerea Primăriei orasului Iernut.
17. implementartea unui sistemn de monitorizare a calității apei potabile la nivel de oras;
18. întocmirea şi urmărirea Planului de gestionare a deşeurilor şi de asigurare a curățeniei localității;
19. asigurarea implementării îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;
20. coordonarea şi urmărirea realizării reabilitării rețelelor de transport şi distribuție a apei potabile;
21. coordonarea şi urmărirea lucrărilor privind construirea şi reamenajarea sistemelor de colectare,
canalizare, epurare şi evacuare a apelor menajere, pentru a se atinge conformitatea tehnică cu
Aquisul Comunitar privind epurarea apei uzate;
22. dotarea căilor de comunicație, a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente
pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul la timp al acestora;
23. interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite şi
conştientizarea cetățenilor, a instituțiilor, agenților economici, privind modul de respectare a
gestionării acestora în vederea asigurării protecției sănătății populației şi a mediului;
24. exploatarea tuturor posibilităților tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
cuprinderea de fonduri în bugetul local cu acest scop;

Biroul Agricol :
1.
completarea la zi a Registrului agricol;
2.
furnizarea periodică (lunar, trimestrial şi anual) a datelor statistice solicitate de Direcția Județeană
de Statistică, Direcția Generală a Finanțelor Publice;
3.
verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de către contribibuabili în Registrul
agricol;
4.
eliberarea de adeverințe la solicitarea contribuabililor cu datele declarate în Registrul agricol
necesrae pentru: spitalizare, obținerea de burse scolare, etc; furnizarea de date din registrul agricol la
solicitarea organelor de cercetare penală, instantelor judecătoreşti etc;
5.
eliberarea certificatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe piață;
anterior eliberării certificatelor de producători se verifică existența produselor destinate comercializării;
6.
înregistrarea în Registrul agricol al terenurilor vândute, donate şi schimburile de teren dovedite
prin acte încheiate în formă autentică;
7.
evidențierea titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr.18/1991;
8.
verificarea suprafețelor de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi anexele de fond funciar
în cartiere, pe autor şi moştenitor şi operarea oricăror modificări de proprietar;
9.
înregistrarea titlurilor de proprietate în programul de culegere de date primare;
10.
promovează în instanță acțiuni de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;
11.
evidențierea terenurilor agricole exploatate individual şi înregistrarea modificărilor pe proprietari
care intervin în timpul anului;
12.
verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special conform prevederilor Legii
nr.16/1994, art.6;
13.
vizarea pentru conformitate a declarațiilor contribuabililor depuse la DITL în vederea calculării
impozitului pe teren;
14.
sprijinirea acțiunilor sanitar veterinare pe teritoriul orasului Iernut;
15.
punerea în aplicare a măsurilor dispuse de ordonatorul de credite privind stabilirea unor măsuri în

ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr. 381/2002;
16.
acordarea răspunsurlor în termenul prevăzut de legislație la cererile depuse de cetățeni, alte
instituțiie în domeniul lor de activitate;

Compartimentul Relațții cu Publicul:
1.
înregistrarea cererilor, sesizărilor, reclamațiilor sau propunerilor adresate Primăriei, predarea spre
competentă rezolvare compartimentelor de specialitate, urmărirea soluționării şi redactării în termen legal
a răspunsului şi expedierii lui către petiționar;
2.
asigurarea informării cetățenilor despre activitatea administrației publice locale;
3.
oferirea de relații cetățenilor privind modalitatea de obținere a unor documente, avize, aprobări,
etc.;
4.
întocmirea de materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetățenilor;
5.
coordonarea activității legate de audiențe la Primar, Viceprimar şi secretar;
6.
informarea cetățenilor cu privire la servicii oferite de alte instituții, organizații, prestatori de
servicii;
7.
acordarea de asistență de specialitate asociațiilor de proprietari sau de locatari în problemele de
administrare, gestiune economico-financiarăşi obligații privind managementul proprietății şi în general în
aplicarea legislației în domeniul locativ;
8.
gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 venite din partea instituțiilor şi a massmediei;
9.
primirea, înregistrarea, evidențierea şi rezolvarea petițiilor ce sunt adresate instituției;
10.
organizarea funcționării Registraturii Primăriei orasului Iernut; ridicarea corespondenței de la
oficiul poştal, expedierea prin poştă arăspunsurilor;
11.
asigurarea responsabilului pentru relația cu societatea civilă, conform prevederilor art. 6 alin. 5)
din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
12.
elaborarea, modificarea şi implementarea procedurii privind înregistrarea, circulația şi operarea
documentelor, a procedurii gestionării şi comunicării informațiilor de interes public, respectiv procedura
privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a
deciziilor.

Compartimentul Audit şi Control Financiar de Gestiune:
1.
elaborarea proiectului planului anual de audit public intern şi efectuarea misiunilor de audit public
intern potrivit acestuia;
2.
elaborarea normelor metodologice specifice entității publice în care îşi desfăşoară activitatea;
3.
efectuarea activității de audit public intern, raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor
şi recomandărilor rezultate din activitatea sa;
4.
informarea Unitații Centrale de Armonizare pentru auditul public intern despre recomandările
neînsuşite de către conducătorul instituției sau a serviciilor publice subordonate Consiliului local al
orasului Iernut auditate;
5.
Elaborarea raportului anual al activității de audit;
6.
informarea conducătorului instituției în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii
constatate;
7.
verificarea respectării normelor, instrucțiunilor precum şi a codului de conduită etică în cadrul
compartimentelor de audit intern al instituțiilor finanțate din bugetul local; inițierea măsurilor corective
necesare, în cooperare cu conducătorul instituției;
8.
desfăşurarea auditurilor ad-hoc, respectiv misiunilor cu caracter execepțional, necuprinse în planul
anual de audit public;
9. auditarea cel putin o dată la trei ani a următoarelor activități: -angajamentele bugetare din care
derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare; -plățile asumate prin
angajamente, inclusiv din fonduri comunitare; -vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri
din domeniul privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale; -concesionarea sau închirierea de

bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale; -constituirea veniturilor
publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanțe, precum şi a facilităților acordate
la încasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare; -sistemul contabil; -sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control;
10. consilierea compartimentelor cu privire la legislația apărută în domeniul propriu de activitate.
Compartimentul Cultură, Recreere, Religie şi Sport :
•
pregatire şi elaborare de materiale şi documente pentru diferite manifestări culturale, educaționale,
sportive;
•

inițierea şi organizarea manifestărilor culturale anuale;

•

elaborare şi transmitere de materiale pentru diferite reviste;

•

monitorizarea presei locale cu evidențierea pe domenii a articolelor;

•

elaborare speech-uri, mesaje şi întocmire diploma;

•

pregătire evenimente, corespondență, contracte, afişe, invitații;

•

urmărirea executării acțiunii conform contractului;

•
întocmirea de deconturi diverse privind cheltuielile ocazionate de abonarea la diverse publicații, de
organizare a unor acțiuni proprii, achiziționarea de materiale de protocol etc. ;
•
întocmirea de rapoarte, referate, notificări pentru decontarea sumelor cheltuite în domeniul specific
compartimentului;
•
descărcarea electronică a documentelor transmise electronic prin rețeaua INTRANET pentru
informare şi monitorizare;
•

intocmire de bază de date privind ONG-urile care solicită colaborare cu administrația locală;

•

administrarea unei biblioteci cu materiale de promovare a culturii , educatiei, turismului ;

•
colectare şi centralizare materiale necesare pentru publicarea lor pagina de internet a instituției,
Site-ul official al orasului Iernut;
•
selectarea şi publicarea în mod special a informațiilor de interes public, transmterea lor şi în sistem
electronic, mass mediei şi colaboratorilor;
•

întocmirea buletinului informativ, document de informare publică al Primăriei ;

•

întocmirea fişelor postului, a rapoartelor de evaluare ori de câte ori intervin modificări ;

•
întocmirea de propuneri pentru modificarea organigramei sau a statului de funcții conform
necesităților pentru îmbunătățirea performanțelor ;
•
întocmirea de propuneri pentru specializările necesare angajaților din compartiment pe parcursul
unui an;
•
întocmire de proiecte de hotărâri, (in domeniu)ale Consiliului local, referate de specialitate necesar
a fi elaborate sau la propunerea conducerii-consilierilor ;
•
implementarea sistemului de management al calității în administrația locală –elaborari de
proceduri de aplicare, evidentierea neconformitatilor, elaburare de solutii şi de corecturi ;
•

asigurarea corespondenței scrise şi telefonice cu primăriile oraşelor din țară şi străinătate ;

•

asigurarea corespondentei la termen cu ONG-urile respectiv cu Instituțiile de cultură solcitante de

finanțări sau de orice informații legate de specificul compartimentului ;
•
asigurarea corespondenței scrisăşi telefonică cu diferite organizații, instituții, asociații
organizatoare de evenimente;
•

Întocmirea de rapoarte de activitate anuale, planificarea de evenimente pentru anul urmator ;

•
Întocmirea de statistici în domeniul specific compartimentului pentru a evidenția şi compara
volumul şi calitatea de servicii oferite;
•
inițierea a noi relații în domeniul specific compartimentului prin comunicare permanentă scris,
electronic sau verbal cu potențiali colaboratori;

Serviciul Voluntar pentru Situațții de Urgențță:
•
identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice;
•
culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la
situatiile de urgenta;
•
informarea si pregatirea preventive a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa,
masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii
revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
•
organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor
pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu din
subordinea Primariei;
•
instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de urgenta;
•
organizarea pregatirii pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si
arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
•
luarea masurilor pentru asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de
urgenta sau de conflict armat;
•
organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti,
limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;
•
limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor
armate;
•
participarea la misiuni internationale specifice;
•
constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de urgenta sau
de conflict armat;
•
intocmirea planurilor operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;
•
participarea la exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind situatiile de urgenta;
•
coordonarea activitatilor serviciilor de urgenta private constituite de catre operatorii economici si
institutiile din subordinea Primariei;
•
intocmirea planurilor de cooperare cu institutiile cu responsabilitati in domeniul situatiilor de
urgenta si organismele nonguvernamentale;
•
realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii
de urgenta;
•
acordarea asistentei tehnice si sprijinului pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
•
exercitarea controlului aplicarii masurilor de protectie si interventie in situatii de urgenta la
operatorii economici si institutiile subordonate Primariei;
•
coordonarea evacuarii populatiei din zonele afectate de situatiile de urgenta;
•
stabilirea masurilor necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a
populatiei evacuate;
•
asigurarea masurilor de ordine publica in zonele sinistrate;
•
gestionarea, depozitarea, intretinerea si conservarea tehnicii, aparaturii si materialelor de protectie
civila si P.S.I., prin serviciile de specialitate subordonate;

•
elaborarea si, dupa caz, completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
•
desfasurarea activitatii instructiv\-educativa in randul cetatenilor, mediatizarea legislatiei pe linia
apararii impotriva incendiilor;
•
asigurarea controlului periodic al constructiilor si instalatiilor tehnologice apartinand domeniului
public si privat al unitatii administrative-teritoriale, al obiectivelor de importanta locala si la gospodariile
cetatenesti in vederea respectarii normelor de prevenire a incendiilor;
•
urmarirea activitatii de verificare si incarcare a stingatoarelor la termen, conform normelor
prevazute de legislatia in vigoare;
•
intocmirea, conducerea si pastrarea evidentei militare a salariatilor rezervisti din primarie, care au
obligatii militare si raportarea, la solicitarea organelor judetene, a modificarilor survenite in componenta
si evident acestora la C.M.J. si O.M.E.P.T.A.;
•
intocmirea, conducerea si pastrarea caietului de mobilizare al Consiliului Local, raportand la
termenele stabilite si la solicitarea organelor judetene a tuturor situatiilor necesare cu privire la pregatirea
economiei si a teritoriului pentru aparare la nivelul orasului;
•
conducerea si pastrarea registrului privind documentele clasificate si asigurarea decuritatii, precum
si pastrarea documentelor clasificate cu acces numai al persoanelor autorizate in acest sens.
Activitatea de Resurse Umane:
1.
elaborarea organigramei, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu
respectarea prevederilor legale în acest domeniu;
2.
asigurarea asistentei la întocmirea organigramei, statului de functii pentru serviciile publice
subordonate Consilului local al orasului Iernut;
3.
elaborarea în colaborare cu şefii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate a
Regulamentului de organizare şi functionare a aparatului de specialitate al Primarului;
4.
completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale personalului;
5.
elaborarea în colaborare cu şefii de compartimente a fişelor de post, aprobarea acestora de
conducere şi luarea la cunoştintă de către salariati;
6.
pregătirea documentatiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării
functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
şi
asigurarea
consultantei în acest domeniu pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Iernut;
7.
pregătirea documentatiei privind desfăşurarea concursurilor, examenelor privind avansarea în
trepte de salarizare superioară a salariatilor, promovarea în
grade, functii publice superioare a
functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
8.
întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de
serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului.
9.
urmărirea întocmirii de către şefii de compartimente a fişelor de apreciere anuală şi acordarea
calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
10.
întocmirea Planului anual de perfectionare a personalului, bugetului de venituri şi cheltuieli,
elaborarea contractelor încheiate de instituŃie cu salariaŃii
care
urmează
cursuri de
perfectionare pe o perioadă mai mare de 90 de zile, sens în care elaborează, completează după caz şi
implementează procedura privind declararea averii şi a celei de interese;
11.
întocmirea Planului anual de ocupare a functiilor publice vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului orasului şi al serviciilor publice subordonate consiliului local, transmiterea
spre avizare la A.N.F.P. Bucureşti, înaintate spre aprobare Consiliului local şi urmărirea modului de
respectare a acestera;
12. întocmirea graficului
privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului de
efectuare a acestuia, Ńinerea evidentei concediilor suplimentare şi fără plată;

13. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vârsta şi invaliditate; depunerea lor în termen la
organele de specialitate;
14. colaborarea cu A.N.F.P. pentru realizarea atributiilor privind organizarea, salarizarea şi
perfectionarea salariaŃilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
15. constituirea comisiilor de disciplină şi paritară la nivel de institutie;
16. elaborarea Regulamentului de ordine interioară;
17. întocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi de personal;
18. eliberarea de
adeverinte de salarizare, copii de pe carnetele de muncă la solicitarea
salariatilor;
19. aducerea la cunoştinta salariatilor a regulementelor şi dispozitiilor interne din domeniul de activitate;
20. mediereea conflictelor de muncă între salariati.

PUNCT DE ACCES PUBLIC LA INFORMATII
1. Asigurarea bunei functionari a echipamentelor de tehnologia informatiei si comunicatiei (T.I.C.)
din nodurile R.E.C.L. (scoala, primarie, biblioteca si punct de acces public la informatii ) :
calculatoare, servere routere, switchuri, periferice etc.;
2. Informarea membrilor comunitatii asupra utilitatii serviciilor si facilitatilor oferite in cadrul
retelei ;
3. Valorificarea resurselor de promovare a imaginii si notorietatii comunitatii prin
intermediul R.E.C.L.;
4. Consultatii pentru informatie si surse de cunoastere pentru toti cetatenii din
comunitate prin intermediul R.E.C.L. ;
5. Sustinerea activitatilor economice din mediul de afaceri al comunitatii locale prin
facilitarea accesului la sursa de finantare pentru intreprinzatori ;
6. Identificarea nevoilor locale de servicii de instruire, educationale sau de consultanta ce pot fi
acoperite folosind accesarea P.A.P.I. ;
7. Mentinerea unui nivel eficient de comunicare cu reprezentantii celorlalte noduri ale R.E.C.L.;
8. Raportarea periodica asupra parcursului si functionarii R.E.C.L. catre primar si unitatea de
management a proiectului Economia bazata pe cunoastere ;
9. Intocmirea si furnizarea de rapoarte periodice de activitate (lunar sau ori de cate ori este nevoie).

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
1. Intocmirea, pastrarea, tinerea evidentei si eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a certificatelor
de stare civila, a cartilor de identitati si a cartilor de alegator ;
2. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila, precum si a mentiunilor si a modificarilor
intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii ;
3. Intocmirea si pastrarea registrelor de stare civila, in conditiile legii ;
4. Inbtocmirea, completarea, rectificarea, anularea saau reconstituirea actelor de stare civila,
precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile
legii ;
5. Actualizarea, utilizarea si valorificarea registrului local de evidenta a populatiei ;
6. Furnizarea, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datelor necesare
pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta a Populatiei ;
7. Furnizarea, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale,
judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datelor de identificare si de adresa ale
persoanei ;
8. Actualizarea registrului permanent de evidenta a populatiei local cu date privind persoanele
fizice, in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice
centrale si locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii
cererilor acestora ;
9. Preluarea in registrul permanent de evidenta a populatiei a datelor privind persoana fizica, in
baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile
intervenite in statutul civil al persoanelor de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale
persoanelor decedate, ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de
identitate ;
10. Actualizarea datelor si pregatirea lotului in vederea producerii cartilor de identitate ;
11. Operarea in baza de date locala a datei inmanarii cartii de identitate ;
12. Executarea activitatii pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare ;
13. Rezolvarea erorilor din baza de date locala ;
14. Salvarea si arhivarea pe suport magnetic a fisierului de imagini pentru loturile de carti de
identitate ;

15. Intocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, a actelor de nastere, a actelor de casatorie si
de deces si eliberarea certificatelor doveditoare ;
16. Inscrierea mentiunilor, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare
civila aflate in pastrare si transmiterea comunicarii de mentiuni pentru inscriere in registre,
exemplarul I sau II, dupa caz ;
17. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si a dovezilor
privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice ;
18. Intocmirea buletinelor statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele
Institutului National de Statistica, pe care le transmite lunar Directiei Judetene de Statistica ;
19. Luarea masurilor de pastrare, in conditii corespunzatoare, a registrelor si certificatelor de stare
civila, in vederea evitarii deteriorarii sau disparitiei acestora ;
20. Atribuirea codului numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le
arhiveaza si pastreaza in conditii depline de securitate ;
21. Luarea masurilor de reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor de stare civila, in cazurile
prevazute de lege ;
22. Formularea de propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru,
etc. ;
23. Indeplinirea si a altor atributii stabilite prin reglementari legale.

COMISIILE

Art. 14. (1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislația în
vigoare sau de procedurile Regulamentului propriu de organizare şi funcționare, care necesită colaborarea
mai multor compartimente, în cadrul Primăriei orasului Iernut se înființeazăşi funcționează Comisii de
specialitate.
(2) Comisiile de specialitate pot fi: -comisii permanente, care au sarcina de analiză, avizare sau autorizare
ale unor activități, documente sau servicii din administrarea autorității locale; -comisii speciale, cu
activitate limitată în timp, înființate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de legislația în
vigoare; -comisii înființate pentru realizarea unor sarcini sau acțiuni unice, limitate în timp.
(3) Comisiile de specialitate se înființează în baza Dispoziției Primarului orasului Iernut.
(4) Membrii comisiilor de specialitate pot fi demnitarii publici din conducerea primăriei, funcționari
publici din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Iernut, consilieri locali, alți specialişti din afara
aparatului de specialitate al Primarului, stabiliți de prevederile legale.
Art. 15. Comisiile permanente care funcționează în cadrul Primăriei orasului Iernut sunt:
1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
2. Comisia paritară;
3. Comisia de disciplină;
Art. 16. Comisiile speciale înființate pentru derularea unor sarcini impuse de legislația în vigoare
sunt:
1. Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991;
2. Comisia internă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001;
3. Comisia de recepție a materialelor şi obiectelor de inventar ale Primăriei orasului Iernut;
4. Comisia de inventariere şi reevaluare a patrimoniului orasului Iernut;
5. Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002.
Art. 17. Comisiile înființate pentru acțiuni sau sarcini unice sunt:
1. Comisii de recepție ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor din domeniul public;
2. Comisii de licitație pentru bunuri, servicii sau lucrări, conform procedurilor de achiziții publice;
3. Comisii de organizare şi desfăşurare a concursurilor de recrutare, respectiv comisii de soluționare a
contestațiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului orasului Iernut;

CAPITOLUL V: REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE
Art. 18. Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente
din aparatul de specialitate al Primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite
sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcționare care trebuie respectate întocmai de
către toți salariații pentru a asigura respectarea procedurilor Sistemului de Management al Calității şi buna
funcționare a aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 19. (1) Elaborarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului Iernut are la
bază:
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
-Legea bugetară anuală;
-Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată, privind administrația publică locală.
(2) Procedura privind elaborarea, conținutul şi structura bugetului local sunt cele stabilite în Legea nr.
273/2006, privind finanțele publice locale.
(3) Calendarul de elaborare al bugetului local vor respecta prevederile din Legea nr. 273/2006, privind
finanțele publice locale, Cap. III, Secțiunea 2.
-în perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an calendaristic toate compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orasului Iernut vor înainta Serviciului Buget-Finante necesarul de
fonduri pentru buna funcționare a compartimentului pentru anul calendaristic următor (Studii de
prefezabilitate, Studii de fezabilitate, costuri, dotări, lucrări de investiții, cheltuieli cu salariile etc.)
Art. 20. (1) Procedura de angajare şi de decontare a cheltuielilor bugetare se face în baza
reglementărilor prevăzute în:
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
-OMFP nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea şi ordonanțarea la plata a cheltuielilor.
(2) Circuitul documentelor, precum şi obligațile şi atribuțiile în ceea ce priveşte decontarea
cheltuielilor se face în conformitate cu Normele proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțțelor Publice nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțțarea şi plata
cheltuielilor din bugetul orasului Iernut, organizarea, evidențța şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, aprobate prin Dispoziție a Primarului.
Art. 21. Procedura de efectuare a achizițțiilor publice de produse, servicii sau lucrări
stabileşte modul de efectuare a achizițiilor publice pentru dotările, serviciile sau lucrările necesare de
efectuat pentru derularea programului de investiții, servicii publice, administrare a domeniului public,
dotări proprii, etc., cuprinse în planurile şi programele aprobate de consiliul local şi finanțate din bugetul
local sau din alte fonduri publice atrase.
Art. 22. Procedura de elaborare, încheiere şi urmărire a contractelor stabileşte modul de
inițiere, întocmire, semnare, urmărire, publicare şi gestionare a contractelor economice, de achiziții
publice, de vânzare sau cumpărare, închiriere, concesiune, asociere, etc., încheiate de autoritatea
administrație publice locale în numele orasului Iernut.
Art. 23. (1) Procedura privind înregistrarea, circulațția şi operarea documentelor stabileşte
modul de înregistrare, repartizare, evidență, rezolvare a răspunsurilor, eliberarea documentelor
şirăspunderea personalului pentru documentele înaintate Primăriei orasului Iernut.
(2) Persoana care redactează documentul (adeverință, referat, dispoziție, etc), are obligația de a semna în
dreptul inițialelor pe exemplarul care rămâne în instituție.
Art. 24. Procedura Gestionării şi Comunicării Informațțiilor de Interes Public stabileşte
modul de asigurare a accesului la informațiile de interes public, aşa cum sunt ele definite de Legea nr.
544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.
Art. 25. (1) Pocedura privind participarea cetățțenilor la procesul de elaborarea a actelor
normative şi la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, stabileşte modul de întocmire şi publicitate a documentelor şi organizarea

dezbaterilor privind participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.
Art. 26. (1) Procedura privind publicarea anunțțurilor în mijloacele mass-media stabileşte
modalitățile de inițiere, selectare a informațiilor necesare a se publica în mass-media locală sau națională
şi procedurile şirăspunderea comandării şi transmiterii lor.
(2) Informațiile care se publică obligatoriu, sub formă de anunț, în mass-media localăşi, de la caz
la caz, în mass-media centrală, sunt:
-data, locul, ora şi ordinea de zi a şedințelor Consiliului local al orasului Iernut;
-ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administrației publice a orasului
Iernut;
-anunțurile de licitație pentru achiziții publice, vânzări de bunuri, închirieri, concesionări;
-anunțuri privind dezbaterea publică a unor poiecte de hotărâri cu caracter normativ sau alte
dezbateri publice de interes general;
-hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului local al orasului Iernut;
-anunțuri privind restricționări în furnizarea unor servicii publice, modificări în traficul
rutier; -alte anunțuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.
Art. 27. Procedura privind declarațția de avere şi declarațția de interese. Asigurarea exercitării
funcțiilor şi demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, trasparență, prin organizarea în
mod unitar şi instituționalizat a activității de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor
sau a îndeplinirii funcțiilor respective şi a verificării conflictelor de interese, precum şi de sesizare a
incompatibilităților conform dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 28. (1) Procedura privind perfecțționarea profesională a salariațților stabileşte modalitățile
de selectare şi participare a angajaților la cursurile de perfecționare, în vederea asigurării formării
profesionale conform prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici.
(2) Formele prin care se realizează formarea profesională a salariaților sunt: -programe de formare
profesionale organizate de către furnizorii de programe autorizați, -instructaje interne, participarea la conferințe şi seminarii, în țară sau în străinătate.
(3) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul local,
conform planului anual întocmit în cursul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic.
(4) Propunerile de participare la programele de perfecționare se realizează de către şefii de
compartimente, luând în calcul evaluarile performanțelor profesionale individuale, a modificărilor
intervenite în legislație, respectiv necsitățile de pregătire profesională ale comaprtimentului.
(5) Organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a salariaților se desfăşoară conform Regulamentului
de perfecționare profesională a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului
Iernut.
ALTE REGLEMENTĂRI
Art. 29. (1) Salariații Primăriei au obligația de a utiliza tehnica de calcul din dotare – calculatoare,
imprimante, copiatoare – numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost
atribuite.
(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituției.
(3) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără acordul Biroului de Informaticăşi Gestiune
Rețea. Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.
(4) Accesul la internet se face numai în interes de serviciu. P.A.P.I. va monitoriza site-urile accesate de
către salariații instituției. Fiecare utilizator primeşte o parolă de acces şi are limitare la nivelul de acces la
alte calculatoare.
Art. 30. (1) Salariații Primăriei au obligația utilizării telefoanelor mobile, fixe, precum ş ia
autoturismelor din dotare numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoturismele autorităților administrației publice şi
instituțiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
(2) Convorbirile pe mobil si internaționale se pot efectua de pe telefonul fix din cadrul compartimentelor.
Şeful de compartiment monitorizează convorbirile efectuate în cadrul compartimentului de către salariați

