
                     

 
                                    R O M Â N I A   
                                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815    
                                                                                                       

                                                                      
                                      

                                     HOTĂRÂREA NR. 12/2016 
                                                 din 25.07.2016 
 
            Privitor la: aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni. 
                                                             
           Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data 25.07.2016, la care participă un nr. de 8 din 9 consilieri locali în funcţie. 
         Văzând că dl. consilier CONSTANTIN NICOLAE, a fost ales Preşedinte de şedinţă, pentru 
lunile iulie, august şi septembrie 2016; 
 
             AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 1877/16.07.2016, prezentată de d-nul. Bocşau Cosmin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
        Raportul de specialitate nr. 1876/16.07.2016, al compartimentului secretariat; 
          Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi Raportul 
nr. 1995/25.07.2016, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei;   
          În conformitate cu prevederile art. art. 36 alin.(3) lit. b) şi art. 45 alin.(1) lit. din Legea 
215/2001, privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare; 
          În temeiul art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu completările şi modificările ulterioare,  cu 8 voturi „pentru”, adoptă următoarea 
   

                                                                           HOTĂRÂRE: 
  

     Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lăcusteni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea Serviciul 
Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, primarului comunei Lăcusteni, Compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni şi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin grija secretarului comunei.          
                                                         
            LĂCUSTENI, 25.07.2016  
              
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează:  
                     CONSTANTIN NICOLAE                  SECRETAR    
                                     BRĂNESCU ADRIAN 
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                                                                           Anexa la  h.c.l. nr. 12 din 25.07.2016 
 

 

                                                REGULAMENT  
 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE 
AL PRIMARULUI COMUNEI LĂCUSTENI 

 
 
 

CAPITOLUL I  
 

DISPOZITII GENERALE ȘI ORGANIZAREA APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LĂCUSTENI 

 
Art.1.-Potrivit Legii nr. 215/2001, consiliul local aprobă, la propunerea primarului, organigrama, 

statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de Organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice precum si ale regiilor autonome de interes 
local. 

Art. 2.Conform Legii nr. 215/2001 numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul 
de specialitate al primarului și al autoritatilor administratiei publice locale se face de către primar, în 
condiţiile legii.  
(1)Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al 
aparatului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.  
(2)Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţile legii.   

Art. 3.Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici şi personal cu 
contract individual de munca si au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statutul funcţionarului public, 
Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii si Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor 
publici. 

Art. 4. (1)Prin Hotărârea nr. 10 din 11.07.2016 Consiliul Local Lăcusteni a aprobat statul de 
funcţiuni şi organigrama aparatului, cu ajutorul căruia se îndeplinesc atribuţiile autorităţilor publice 
locale. Aparatul este structurat pe următoarele activităţi:  
- Secretarul comunei Lăcusteni,   
- Consilier personal al primarului,   
- Compartiment Autoritate tutelară şi asistenţă socială, 
- Compartiment cadastru şi Registru agricol, 
- Compartiment Achiziţii  relaţii cu publicul, 
- Compartiment Financiar contabilitate, 
- Compartiment gospodărire şi deservire, 
- Compartiment Impozite şi taxe, 
‐  Biblioteca comunala,  
- Asistent comunitar  
(2) Structura şi competenţele aparatului primăriei se stabilesc prin prezentul Regulament. 
(3) Organigrama aparatului de specialitate al primarului se aprobă de către consiliul local. 

Art.5 Aparatul de specialitate al primarului este coordonat de către primar, viceprimar şi secretar. 
Art.6. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, aparatul de specialitate al primarului îşi desfăşoară 

activitatea pe baza legislației în vigoare. 
Art.7. Aparatul de specialitate al primarului colaborează cu comisiile de specialitate ale 

consiliului local, în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege şi prin regulamentul de funcţionare. 
Art.8. Săptămânal şi lunar primarul, viceprimarul şi secretarul comunei vor analiza activitatea 

desfăşurată de aparatul de specialitate al primarului şi vor stabili obiectivele ce trebuie realizate în 
perioada următoare. 
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Art.9.(1)Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, structurat pe compartimentele 
prevăzute la art.4 (1) din prezentul Regulament, colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce revin 
autorităţilor administraţiei publice din comună. 
(2)În scopul realizării sarcinilor ce le revin, salariaţii din aparatul de specialitate al primarului pot stabili 
relaţii cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean şi Prefecturii şi cu serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor, informând primarul, viceprimarul şi, după caz, secretarul comunei, care le coordonează 
activitatea. 

CAPITOLUL II 
 

ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI 
 

Art.10.-Viceprimarul comunei Lăcusteni, este subordonat primarului comunei şi îndeplineşte 
următoarele atribuţii : 

 
                                                I. Atribuții delegate de primar 

 
(1) Este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, caz în care va exercita atribuţiile 
stabilite prin Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
(2)Coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii compartimentelor şi serviciilor. 
(3) Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului bunurilor din 
patrimoniul public si privat al comunei şi pentru buna funcţionare a serviciilor publice de interes local. 
(4) Asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind:  
a) educaţia; 
b) sănătatea; 
c) cultura; 
d) tineretul; 
e) sportul; 
f) protecţia si refacerea mediului;  
g) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor;  
h) întreţinerea şi repararea podurile si drumurile publice; 
i) buna funcţionare a serviciile comunitare de utilitate publica: apa, canalizare, salubrizare, curăţenie, 
energie termica, iluminat public, transport elevi ş.a. 
j) activităţile de administraţie social-comunitara; 
k) locuinţele sociale si celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau 
in administrarea sa; 
l) punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale; 
m) alte servicii publice stabilite prin lege; 
(5) Poate solicita informări şi rapoarte de la  şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes local; 
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate serviciile, 
birourile şi compartimentele instituţiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar; 
(7) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
(8) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
(9) atribuţii referitoare la bugetul local; 
(10) alte atribuţii stabilite prin lege. 
(11) asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, ajută la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, referendumului şi a recensământului în lipsa motivată şi justificată a primarului. 
(12) în lipsa motivată şi justificată a primarului prezintă consiliului local rapoarte, informări, clarificări; 
(13) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 
 (14) ajută la întocmirea proiectului bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
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(15) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la 
organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
(16) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
(17) ajută la elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege şi acţionează pentru respectarea 
prevederilor acestora; 
(18) în lipsa motivată şi justificată primarului emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa 
sa prin lege şi alte acte normative;  
(19) ajută la realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru 
serviciile furnizate cetăţenilor. 
(20) pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, viceprimarul colaborează cu serviciile publice 
desconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 
 (21) exercită atribuţii de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, în lipsa motivată şi justificată a 
primarului, rezolvă sarcini 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, viceprimarul în lipsa motivată şi justificată a primarului acţionează şi ca reprezentant  al statului în 
comuna Lăcusteni. 
(22) În această calitate, viceprimarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 
serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ – teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 
rezolvate prin aparatul de specialitate. 
(23) Ajută Compartimentul Asistenţă Socială şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare în 
desfăşurarea activităţii şi la efectuarea anchetelor sociale. 
(24) Semnează în lipsa motivată şi justificată a primarului adeverinţe, dispoziţii, certificate fiscale, 
autorizaţii de construcţii, certificate de urbanism şi alte documente, dacă sunt avizate şi semnate de 
secretar sau de compartimentul care le-a completat, răspunde la petiţii, adrese, cereri, cu respectarea 
legislaţiei  în vigoare. 
(25) Răspunde personal la solicitările instanţelor de judecată în toate dosarele ce privesc transformarea 
amenzilor în ore de muncă în folosul comunităţii şi se ocupă atât de chemarea cât şi de punerea la muncă 
în folosul comunităţii a celor amendaţi, conform sentinţelor. 
(26) Ca membru şi vicepreşedinte al Comisiei de Fond Funciar Lăcusteni, participă la şedinţele comisiei, 
la măsurători, puneri în posesie, litigii atât în teren cât şi în faţa instanţelor, participă la şedinţele 
Comisiei Judeţene de Fond funciar ş.a. . 
(27) Verifică modul de efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi le face instructajul 
de protecţia muncii. 
(28) Alte atribuţii stabilite de lege sau date de primar ori de Consiliul Local Lăcusteni. 
 

II.Atribuții ca membru al Comisiei SCIM (Sistem de Control Intern Managerial): 
 

(1) Viceprimarul ca preşedinte al Comisiei SCIM îndeplineşte  are următoarele atribuții: 
a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Comunei Lacusteni 

program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi şi termene, precum şi alte măsuri necesare 
dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management 
conţinute în standardele de control intern, aprobate prin O.S.G.G. 400/2015 cu luarea în considerare a 
specificului Comunei Lacusteni. 

b) supune aprobării Primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial şi 
urmăreşte realizarea acestuia; 

c) urmăreşte elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Comunei 
Lacusteni care trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor care se desfăşoară în 
compartimentele respective; 

d) inventariază riscurile şi problemele întâmpinate şi informează conducerea Comunei Lacusteni 
referitor la acestea; 

e) evaluează şi avizează procedurile elaborate în cadrul Comunei Lacusteni 
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f) întocmeşte semestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele 
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu 
programele adoptate, precum şi referitoare la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise Primarului 
şi/sau altor instituţii abilitate, la solicitarea acestora. 

 (2) Viceprimarul preia în lipsa primarului responsabilitâțile în domeniul sistemului de control 
intern/managerial.Viceprimarul comunei Lăcusteni exercită atribuţii delegate de primarul comunei 
Lăcusteni, cu respectarea prevederilor legale și coordonează compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului potrivit organigramei si anume: 
-Compartimentul ,,Administrativ de deservire”. 
-Compartimentul ,,Utilități publice” 
 
     De asemenea viceprimarul: 
- dirijază, verifică și se ocupă de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și de 
persoanele condamnate să presteze muncă în folosul comunității. 
-ia parte la activitățile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
-alte activități și sarcini încredințate de lege, primar sau Consiliul Local.   

(3) În conformitate cu art. 64 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, primarul poate delega viceprimarului, prin dispoziţie,unele dintre 
competenţele sale, în care sens acesta îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 îndrumă şi supraveghează serviciul de pază, conform reglementărilor în vigoare. 
 urmăreste realizarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din domeniul public şi privat al comunei; 
 asigura intretinerea si repararea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea 

normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii  
 răspunde de aprovizionarea cu combustibil si alte materiale necesare funcţionarii unitatii administrativ 

teritoriale.  
 ia măsuri,împreună cu organele de poliţie,pentru desfăşurarea corespunzătoare al adunărilor publice 

organizate în cadrul comunei; 
 acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa sa,urmărind înscrierea 

acestora în registrul de audienţe şi rezolvarea lor; 
 urmăreşte şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor referitoare la acţiunile de igienizare şi gospodărire a 

localităţilor comunei,depozitarea rezidurilor la locurile special amenajate în cadrul localităţilor; 
 iniţiază,asigură,coordonează şi răspunde de realizarea unor acţiuni comune cu organele de poliţie şi 

Agenţia de protecţia mediului Valcea,pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor juridice şi fizice 
care încalcă normele de protecţia mediului instituite prin actele normative,inclusiv prin hotărârile 
adoptate de consiliul local; 

 verifică şi răspunde de realizarea măsurilor  de igienizare; 
 participa efectiv la aplicarea legilor fondului funciar, precum si la litigiile aparute si la constatarea 

acestora.  
 .asigură desfăşurarea activităţilor culturale,artistice,ştiinţifice ce se organizează cu ocazia unor 

manifestări; 
 Participă la anchete sociale. 
 este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia în lipsa motivată a acestuia sau atunci când 

primarul îl însărcinează, caz în care va exercita atribuţiile stabilite prin  Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare; 

 artibuţii de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale 
de profil, ajută la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. 

 în lipsa motivată şi justificată a primarului prezintă consiliului local rapoarte, informări, clarificări; 
 elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 
  ajută la întocmirea proiectului bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
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 ajută la elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege şi acţionează pentru respectarea prevederilor 
acestora; 

 în lipsa motivată şi justificată primarului emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa 
prin lege şi alte acte normative;  

 ajută la realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în 
procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetăţenilor. 

 pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, viceprimarul colaborează cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

 exercită atribuţii de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, în lipsa motivată şi justificată a 
primarului, rezolvă sarcini 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, viceprimarul în lipsa motivată şi  justificată a primarului acţionează şi ca reprezentant al statului în 
comuna . 

 În această calitate, viceprimarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin 
aparatul de specialitate. 

  semnează în lipsa motivată şi  justificată a primarului adeverinţe, dispoziţii, certificate fiscale, autorizaţii 
de construcţie, certificate de urbanism şi  alte documente dacă sunt avizate şi  semnate de secretar şi de 
compartimentul care le-a completat, răspunde la petiţii, adrese, cereri, cu respectarea legilor în vigoare. 

 Îndeplinește alte activități și sarcini încredințate de lege, primar sau Consiliul Local. 
 

CAPITOLUL III 
 

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI COMUNEI LĂCUSTENI 
 

Art.11. Secretar al comunei Lăcusteni este d-nul. Brănescu Adrian, care  îndeplinește urmatoarele 
atributii: 

 (1)Secretarul comunei Lăcusteni, coordonează următoarele compartimente: 
- Compartiment Autoritate tutelară şi asistenţă socială; 
- Compartiment cadastru şi Registru agricol; 
- Compartiment Achiziţii  relaţii cu publicul. 

 
 

(2) Ca membru al Comisiei SCIM (Sistem de Control Intern Managerial) 
secretarul are atribuțiile următoare: 

- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 
conduce; 

- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 
generale ale institutiei si le comunica angajatilor 

- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilește plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
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- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 
riscurilor 

- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 
si le trimit sre avizare conducerii 

- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte.   
 

(3)Secretarul comunei Lăcusteni, avizează pentru legalitate actele 
administrative și în acest sens îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 -Avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului; 
 -Avizează pentru legalitate hotărârile consiliului local; 
 - Participă la şedinţele Consiliului Local; 
 -Asigură gestionarea procedurilor privind relaţia dintre Consiliul Local, Primar şi între acesta şi Prefect; 
 -  Organizează arhiva şi evidenţa statistică a dispoziţiilor Primarului şi a hotărârilor Consiliului Local; 
 - Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 
actelor prevăzute la pct. 1, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică 
ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de Consiliul Local, redactează hotărârile Consiliul 
Local; 
- Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local, respectiv a comisiilor de specialitate ale 
acestuia;  
- Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinerea la zi a Registrului Agricol;  
- Îşi dă acordul pentru modificările datelor înscrise în Registrul Agricol; 
- Participa la şedinţele comisiei de fond funciar; 
- Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor; 
- Preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere;  
- Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate;  
- Redactează procesele verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora întocmeşte hotărârile 
corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei;  
- Aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar; 
- Primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu 
punctul de vedere al comisiei locale; 
- Parcicipă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se 
atribuie teren;  
- Înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţia 
necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale;  
- Arhivează documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare;  
- Înregistrează într-un registru special contractele de arendă; 
- Arhivează copiile contractelor de arendare;  
- Urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare;  
- Întocmeşte, împreună cu comisia de selecţionare nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii;  
- Inventariază documentele proprii;  
- Eliberează, în condiţiile prevăzute de lege, certificate, dovezi, adeverinţe la solicitarea persoanelor 
îndreptăţite şi le semnează alături de primar;  
- Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii conform Legii nr. 50 
/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001; 2 
- Întocmeşte anexele la deschiderea procedurilor succesorale în cazul defuncţilor locuitori ai comunei; 
- Intocmeste fişa postului pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului; 
- Urmărește rezolvarea corespondentei în termenul legal; 
- Primește propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii 
publice în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională; 
- Coordonează activitatea Compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă socială; 
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- Participă la efectuarea anchetelor sociale în cazul copiilor, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;    
- Completează dosarele profesionale ale fiecărui salariat din aparatul de specialitate al Primarului; 
- Inițiază demersurile legale privind promovarea în clasă, grad şi avansarea în trepte a funcţionarilor 
publici din aparatul de specialitate al Primarului;    
- Întocmește documentația de aprobare sau modificare a Organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului; 
- Iniţiază demersurile legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, 
în condițiile legii; 
-Întocmeşte dispoziţiile de încadrare, detaşare, transfer şi încetarea activităţii; 
-Verifica lunar sporurile de vechime ale personalului angajat şi transmiterea acestora către 
compartimentul de contabilitate în vederea întocmirii statului de plată; 
- Răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile legii a sigiliilor şi a ştampilelor Primăriei şi ale 
Consiliului Local; 
- Este secretarul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta; 
- Efectuează controlul financiar preventiv la nivelul primăriei comunei Lăcusteni; 
- Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în 
Registrul electoral al comunei Lăcusteni; 
- Urmăreşte aplicarea Legii nr. 161/ 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei; 
- Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale 
aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici, la nivelul comunei Lăcusteni 
 - Reface Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Lăcusteni conform 
noilor prevederi legale 
 - Îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Primar; 
 - îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar şi 
cele stabilite prin fişa postului. 
  -Îsi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual, cursuri de perfecționare sau 
alte formede educatie continua. 

 
(4)Atribuții ca responsabil cu Legea nr. 17 din  7 martie 2014 

    În vederea îndeplinirii sarcinilor de responsabil cu Legea nr. 17 din  7 martie 2014, va îndeplini 
atribuțiile prevăzute de: 

- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, privind Codul civil. 
- Titlul I din Legea  nr. 17 din  7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului și  

- Anexa 1, anexele 1A-1F,  din Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

- Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014. 
 (3) Responsabilităţi: 
1.Respecta normele eticii profesionale. 
2.Are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea 

profesionala si limitele de competenta. 
3.Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual și alte forme de 

educatie continua. 
4.Tine evidenta si completeaza la zi documentele cu care lucreaza, registre de evidenta ș.a. .  
5. Atribuții de operare programe pe calculator, citeste posta electronica de pe site-ul primariei 

com. Lăcusteni, comunica primarului, secretarului sau compartimentului caruia i se adreseaza si rasunde 
la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de primar, viceprimar, 
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secretar, afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public, rasunde la adresele din domeniul sau 
de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de primar, viceprimar, secretar, alte atribuții legale. 

6. Alte atributii date de consiliul local Lăcusteni si primaria Lăcusteni.  
 
 

CAPITOLUL IV 
 

ATRIBUȚIILE CONSILIERULUI PERSONAL AL PRIMARULUI, 
 

Art.12. Atribuțiile consilierului personal al primarului sunt următoarele : 
 

(1) Atribuțiile  delegate în conformitate cu pregătirea sa profesională                               

                                                                ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

  1. primește și înregistrează în registrul special, cererile repartizate spre soluționare, însoțite de actele 
doveditoare privind veniturile nete ale membrilor de familie și de declarația pe propria răspundere, 
depuse de solicitanți ; 
2. efectueaza ancheta sociala în vederea deschiderii dreptului de ajutor social sau respingerii cererii, 
asumându-și răspunderea asupra conținutului anchetei ; 
3. respectarea termenului legal de soluționare a documentelor repartizate ; 
4. înaintarea la termen a documentației către superiorii ierarhici, în vederea avizării și aprobării ; 
5. acordarea gratuită de consultanța de specialitate în acest domeniu, persoanelor solicitante ; 
6. respectarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul ; 
7. răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, din sfera de activitate a compartimentului ; 
8. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa de 
activitate și propune măsurile ce se impun ; 
9. respectarea competenței teritoriale și materiale privind întocmirea și eliberarea certificatelor și 
adeverințelor din sfera sa de activitate ; 
10. întocmește, pe baza actelor doveditoare, documentația necesară acordării dreptului la ajutor social, a 
cuantumului și plății acestuia, și o înaintează superiorului ierarhic, în vederea emiterii dispoziției 
corespunzătoare ; 
11. solicită, în termenul legal, persoanelor apte de muncă, care nu realizează venituri din salarii sau din 
alte activități și care se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru 
determinarea nivelului de venit pe familie, cu excepțiile prevăzute de lege, să facă dovada faptului că 
sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrare în muncă și nu 
au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire 
profesională ; 
12. respectarea termenului de declarare a datelor, precum și a centralizării acestora; 
13. supraveghează îndeplinirea de către titularii ajutorului social a obligațiilor acestora de a comunica, în 
termenul legal, orice modificare intervenită cu privire la veniturile și la numărul membrilor familiei ; 
14. verificarea actelor doveditoare depuse de către solicitanți, a veridicității, autenticității și pertinenței 
acestora ; 
15. arhivarea documentelor produse la nivelul compartimentului și predarea lor saptamanal 
funcționarului responsabil cu arhiva centralizată a instituției , pe bază de document justificativ ; 
16. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa de 
activitate și propune măsurile ce se impun ; 
17. asigură identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficiențelor de gestionare a activității 
instituției și ia măsurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activității instituției ;  
18. propune suspedarea plății, modificarea cuantumului ajutorului social, încetarea dreptului la ajutorul 
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social, schimbarea titularului ajutorului social, în condițiile prevăzute de lege ; 
19.propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, de la beneficiar, sau, după 
caz, de la persoanele vinovate de efectuarea plații ; 
20. comunică, în termenul legal, Direcției de Muncă și Solidaritate Socială Vâlcea , datele statistice 
privind numărul titularilor de ajutor social, plățile efectuate, și drepturile bănești aprobate cu acest titlu ; 
21. întocmește și înaintează, în vederea acordării, pentru perioada sezonului rece, concomitent cu 
acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încalzirea locuinței ; 
22. asigură consilierea și instructajul anual pentru asistenții personali,sau ori de cate ori este necesar, în 
conformitate cu legislația în vigoare ; 
23. întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru instituirea tutelei pentru minori şi bolnavi, și a 
instrumentelor de motivare privind necesitatea luării acestor măsuri; 

24. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere; 
25. primirea dosarelor pentru obţinerea trusoului pentru nou născuţi; 
26. primirea dosarelor în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei nou născut; 
27. eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea alocaţiei de nou născut pentru mamele care au născut în 
comuna Lăcusteni şi au domiciliul în altă localitate; 
28. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copiii şi adulţi – în vederea 
încadrării întro categorie de persoane cu handicap; 
29. verificarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a tutelei minorilor şi persoanelor puse sub 
interdicţie; 
30. primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
31. verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori infractori, 
persoane vîrstnice, alocaţii suplimentare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor 
care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul în comuna Lăcusteni la solicitarea 
altor autorităţi şi instituţii, etc; 
32. întocmește rapoarte săptămânale în sfera sa de activitate, pe care le prezintă ,spre analiza și dezbatere 
primarului; 
33. îndeplineşte activităţi de incluziune socială. 

(2) Atribuții ca  membru al Comisiei Sistem de Control Intern Managerial: 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 

generale ale institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilește plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 

si le trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
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- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 
parte. 

 
 

CAPITOLUL V 
 

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI AUTORITATE TUTELARĂ  
ŞI ASISTENTA SOCIALA 

 
Art. 13.- Atribuțiile compartimentului asistenta socială sunt următoarele : 

 
I.ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI SOCIAL 

 
(1) Atributii asistent social: 

 
 

  1. primește și înregistrează în registrul special, cererile repartizate spre soluționare, însoțite de actele 
doveditoare privind veniturile nete ale membrilor de familie și de declarația pe propria răspundere, 
depuse de solicitanți ; 
2. efectueaza ancheta sociala în vederea deschiderii dreptului de ajutor social sau respingerii cererii, 
asumându-și răspunderea asupra conținutului anchetei ; 
3. respectarea termenului legal de soluționare a documentelor repartizate ; 
4. înaintarea la termen a documentației către superiorii ierarhici, în vederea avizării și aprobării ; 
5. acordarea gratuită de consultanța de specialitate în acest domeniu, persoanelor solicitante ; 
6. respectarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul ; 
7. răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, din sfera de activitate a compartimentului ; 
8. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa de 
activitate și propune măsurile ce se impun ; 
9. respectarea competenței teritoriale și materiale privind întocmirea și eliberarea certificatelor și 
adeverințelor din sfera sa de activitate ; 
10. întocmește, pe baza actelor doveditoare, documentația necesară acordării dreptului la ajutor social, a 
cuantumului și plății acestuia, și o înaintează superiorului ierarhic, în vederea emiterii dispoziției 
corespunzătoare ; 
11. solicită, în termenul legal, persoanelor apte de muncă, care nu realizează venituri din salarii sau din 
alte activități și care se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru 
determinarea nivelului de venit pe familie, cu excepțiile prevăzute de lege, să facă dovada faptului că 
sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrare în muncă și nu 
au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire 
profesională ; 
12. respectarea termenului de declarare a datelor, precum și a centralizării acestora; 
13. supraveghează îndeplinirea de către titularii ajutorului social a obligațiilor acestora de a comunica, în 
termenul legal, orice modificare intervenită cu privire la veniturile și la numărul membrilor familiei ; 
14. verificarea actelor doveditoare depuse de către solicitanți, a veridicității, autenticității și pertinenței 
acestora ; 
15. arhivarea documentelor produse la nivelul compartimentului și predarea lor saptamanal 
funcționarului responsabil cu arhiva centralizată a instituției , pe bază de document justificativ ; 
16. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa de 
activitate și propune măsurile ce se impun ; 
17. asigură identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficiențelor de gestionare a activității 
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instituției și ia măsurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activității instituției ;  
18. propune suspedarea plății, modificarea cuantumului ajutorului social, încetarea dreptului la ajutorul 
social, schimbarea titularului ajutorului social, în condițiile prevăzute de lege ; 
19.propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, de la beneficiar, sau, după 
caz, de la persoanele vinovate de efectuarea plații ; 
20. comunică, în termenul legal, Direcției de Muncă și Solidaritate Socială Vâlcea , datele statistice 
privind numărul titularilor de ajutor social, plățile efectuate, și drepturile bănești aprobate cu acest titlu ; 
21. întocmește și înaintează, în vederea acordării, pentru perioada sezonului rece, concomitent cu 
acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încalzirea locuinței ; 
22. asigură consilierea și instructajul anual pentru asistenții personali,sau ori de cate ori este necesar, în 
conformitate cu legislația în vigoare ; 
23. întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru instituirea tutelei pentru minori şi bolnavi, și a 
instrumentelor de motivare privind necesitatea luării acestor măsuri; 

24. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere; 
25. primirea dosarelor pentru obţinerea trusoului pentru nou născuţi; 
26. primirea dosarelor în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei nou născut; 
27. eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea alocaţiei de nou născut pentru mamele care au născut în 
comuna Lăcusteni şi au domiciliul în altă localitate; 
28. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copiii şi adulţi – în vederea 
încadrării întro categorie de persoane cu handicap; 
29. verificarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a tutelei minorilor şi persoanelor puse sub 
interdicţie; 
30. primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
31. verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori infractori, 
persoane vîrstnice, alocaţii suplimentare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor 
care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul în comuna Lăcusteni la solicitarea 
altor autorităţi şi instituţii, etc; 
32. întocmește rapoarte săptămânale în sfera sa de activitate, pe care le prezintă ,spre analiza și dezbatere 
primarului; 
33. îndeplineşte activităţi de incluziune socială. 

 (2) Atribuții de membru al Comisiei Sistem de Control Intern Managerial: 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 

generale ale institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilește plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
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- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 
si le trimit sre avizare conducerii 

- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte 
 
                                          (3) Responsabilităţi: 
1. Respectă normele eticii profesionale. 
2. Are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea 

profesionala si limitele de competenta. 
3. Îsi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte formede 

educatie continua. 
4. Ţine evidenta si completeaza la zi documentele cu care lucreaza, registre de evidenta ș.a. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI CADASTRU  
ŞI REGISTRU AGRICOL 

 
Art.14. Compartimentul cadastru şi registru agricol are următoarele atribuții: 
 

             I. ATRIBUȚIILE RESPONSABIL REGISTRUL AGRICOL 
 

(1) Atribuții de completarea, centralizarea datelor si tinerea la zi a registrelor agricole atat 
pe suport de hartie cat si  in format electronic, aplicarea legilor fondului funciar : 

 
 

    1. este membru în cadrul comisiei de fond funciar, participând la lucrările acesteia . 
    2. completează, răspunde de transcrierea  corectă a datelor, actualizează şi centralizează datele din 
registrul agricol în conformitate cu legile în vigoare. 
    3. ţine evidenţa atestatelor de producător şi le eliberează în conformitate cu prevederile lg. 
145/2014. 
   4. ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate, răspunde de păstrarea acestora şi le eliberază la 
cererea persoanelor îndreptăţite.  
    5. eliberează adeverinte care atestă proprietatea asupra animalelor înregistrate în registrul agricol  
    6. participă la măsurarea parcelelor de teren pe destinaţii, proprietari, pe categorii de folosinţă 
(intravilan şi extravilan). 
   7.  urmăreşte dacă scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri se face în condiţiile legii iar redarea  
în circuitu agricol a unor terenuri scoase temporar se face în termen. 
   8. participă la constatarea pagubelor în teren şi întocmeşte procesele verbale de daune. 
   9. eliberează  adeverinţe pentru apia, şomaj, ajutor social, dezbatere succesiuni, răspunde la petiţii, 
cereri ale altor instituţii sau instanţe judecătoreşti. 
  10. întomeşte referate în ceea ce priveşte activitatea compartimentului agricol. 
  11. asigură păstararea şi evidenţa propriilor lucrări, precum şi arhivarea acestora. 
  12 îndeplineşte orice alte atribuţiuni din domeniul său de cativitate sau însărcinări date de consiliul 
local, primar şi secretar. 
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II.ATRIBUȚIILE RESPONSABILULUI CADASTRU, FUNCIAR, URBANISM SI 

AMENAJAREA TERITORIULUI, ALE SEFULUI  SERVICIULUI  VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA 

 
                          I. Atribuţiuni privind aplicarea legilor fondului funciar 
 
     - Este membru în cadrul comisiei locale de fond funciar; 
     - Participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar; 
     -Analizează cererile depuse, în conformitate cu prevederile legii fondului funciar pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere ; 
    - Verifică îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor depuse la compartimentul agricol; 
    - Stabileşte mărimea şi amplasamentul suprafeţelor de teren pe baza documentelor prezentate; 
    - Copletează Anexele pentru validare în comisia judeţeană; 
    - Întocmeşte referatele conform circularelor primite de la comisia judeţeană privind rectificarea sau 
anularea titlurilor de proprietate, după caz; 
    - Identifică în teren suprafeţele agricole, conform hărţilor cadastrale; 
    - Identifică în teren suprafeţele forestiere, conform U.A.; 
    - Întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie pentru întocmirea T.P.; 
    - Întocmeşte schiţele cu procese- verbale de punere în posesie ; 
    - Participă la rezolvarea litigiilor din teren, intervenite între deţinători de terenuri; 
    - Dă pentru deţinătorii de teren sfaturi tehnice de specialitate; 
   - Informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare referitoare la 
carantina fitosanitară, combaterea bolilor şi daunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor; 
   - Întocmeşte procese-verbale de constatare a pagubelor provocate între deţinătorii de teren; 
   - Redactează referate de specilaitate la proiectele de dispoziţii şi proiectele de hotărâri din domeniul 
agricol; 
   - Contribuie în comună, alături de ceilalţi specialişti în aplicarea programelor prevăzute în strategia 
guvernului pe linie de agricultură; 
   - Arhiveaza documentele create si le preda responsabilului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de 
inventor si proces verbal de predare-primire;  
   -  Îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar pe 
linie de agricultură ; 
   - Are obligaţia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătura cu 
procedurile de lucru stabilite la nivelul unităţii precum şi orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta 
rezultatele activităţii sale de zi cu zi. 
   - Răspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum şi a Codului de 
conduită şi a Codului Etic; 
                    

II  Atributii de cadastru funciar, urbanism si amenajarea teritoriului, conform legii nr. 
50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aplicarea legilor 

fondului funciar 
 

1. Activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului, conform legii nr. 50/1991, republicată, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

 2. Masurarea parcelelor de teren pe destinatii, proprietari, pe categorii de folosinta (intravilan si 
extravilan) si clase de calitate. 

 3. Masuratoarea pentru actualizarea planurilor cadastrale. 
 4. Aplicarea legilor fondului funciar. 
 5. Intocmirea proceselor verbale de punere in posesie. 
 6. Solutionare litigii. 
 7. Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual, cursuri de 

perfecționare sau alte formede educatie continua. 
8. Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, primar sau secretar. 
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III.  Atributiile sefului  serviciului  voluntar pentru situatii de urgentă 

 
 1. Conduce intervenţia SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe; 
 2. Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, 
în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice; 
  3. Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispoziţie 
de către primar; 
  4. Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
la niveluI unităţii administrativ-teritoriale prevăzute Ia art..19 din D.G.P.S.I. 005/2001 şi le supune spre 
aprobare consiliului local; 
 5. Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 
distractivă, sărbători tradiţionale; 
 6. Răspunde în faţa primarului şi a consiliului local de activitatea desfăşurată de SVSU; 
 7. Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU.; 
 8.Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU. şi efectuează instruirea în domeniul situaţiilor de 
urgenţă a angajaţilor din aparatul administrativ al primăriei; 
 9. Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de 
învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite; 
10.Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de dezastre; 
11. Participă Ia acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, 
consfătuiri, concursuri) organizate de I.S.U. “GENERAL MAGHERU” al jud.Vâlcea;  
12. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate I.S.U. 
“GENERAL MAGHERU”  al jud.Vâlcea; 

 
 

IV.  Atribuții ca membru  al Comisiei SCIM : 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 

generale ale institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilește plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 

si le trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte. 
 
                                                 V.  Atributii generale : 
- citeste posta electronica de pe site-ul primariei com. Lăcusteni, comunica primarului, 

secretarului sau compartimentului caruia i se adresează  
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- raspunde la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de 
primar, viceprimar, secretar,  

- afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public,  
- alte atribuții legale, ce privesc sarcini din aparatul de specialitate al primarului,  
-alte atributii date de Consiliul Local Lăcusteni, primar, viceprimar și secretar.  
 

 

                                                CAPITOLUL VII 
 

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI ACHIZIŢII  
ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

 
Art.15. Compartimentul Achiziţii şi relaţii cu publicul are următoarele atribuții: 
 

I.  Atribuţiile privind achizițiile publice: 
1. atributii de responsabil de achiziții publice și informatică. 
2. planifica achizitiile publice. 
3. initiaza si lanseaza proceduri de achizitii. 
4. deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii publice 
5. administreaza contractele de achiziții de servicii și lucrări. 
6. sprijina si consiliaza personalul tehnic /economic de executie si administrativ /juridic, in luarea 

unor decizii corecte privind achizitionarea de produse / servicii / lucrari care sa corespunda cerintelor 
esentiale prevazute de legislatia aplicabila, in conditii de deplina legalitate 

7. Publică pe S.E.A.P. documentații de licitații, atribuire etc. . 
8. acorda consultatii, la cerere, individuale sau in grup, pentru problemele aparute in institutia 

respectiva, la insusirea si implementarea legislatiei aplicabile.     
9. Participă în comisiile de licitații ca expert achiziții publice. 
10. Ține evidența documentațiilor achizițiilor (anunțuri s.e.a.p., licitații, contracte atribuire, 

atribuiri directe ț.a.). 
11. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale. 
12. Urmărește utilizarea eficientă a fondurilor europene și a fondurilor proprii pentru destinațiile 

primite. 
13. Asigură corespondența cu s.e.a.p., licitanți, ofertanți și alte instituții implicate în achizițiile 

publice. 
14. Participă la programele de pregătire și formare profesională. 

 
 

II.   Atributii de ofițer de stare civila delegat 
 

A.Pentru înregistrare naşteri: 
1. Primirea declaratiilor si actelor primare care stau la baza inregistrarii nasterii, inregistrearea dupa 
identificarea persoanelor si verificarea autenticitatii documentelor prezentate. 
2. Completarea actelor de nastere in registrele de stare civila pentru nou nascuti. 
3.Completarea certificatelor de nastere pentru actele de nastere inregistrate in registrele de stare civila 
pentru nou nascuti si eliberarea lor solicitantilor. 
4.Indosarierea declaratiilor de nastere in ordine cronologica si depunerea lor in arhiva de documente 
primare de stare civila ; 
5.Completarea actelor de nastere, ca urmare a inregistrarii sentintelor judecatoresti ramase definitive si 
irevocabile de adoptie ale copiilor si eliberarea certificatelelor corespunzatoare . 
6.Completarea comunicarilor de mentiuni pentru copii adoptati si transmiterea spre operare la primariile 
locurilor de nastere in termen de 10 zile. operarea respectivelor mentiuni in registrele pentru nascuti ale 
comunei Lăcusteni pentru copiii adoptati si nascuti in comuna Lăcusteni. 
7. Completarea actelor de nastere pentru inregistrarea copilului gasit si eliberarea certificatelor de nastere 
corespunzatoare . 
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8. Completarea actelor de nastere ca urmare a sentintelor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii, 
ramase definitive si irevocabile si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare. 
9. Completarea actelor de nastere ca urmare a aprobarii Directiei Generale de Evidenta Informatizata a 
Persoanei - Serviciul Central de Stare Civila Bucuresti - a persoanelor a caror nastere s-a produs in 
strainatate si a fost inregistrata la autoritatea publica administrativ teritoriala de pe teritoriul statului 
respectiv si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare. 
10. Completarea si transmiterea lunara, la Directia Statistica Judeteana, a buletinelor statistice pentru 
nascuti . 
11. Completarea si transmiterea lunara, la  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor 
Balcesti, a comunicarilor de nasteri pentru evidenta populatiei pentru nascuti vii. 
12. Atribuirea codurilor numerice personale pentru nou-nascuti, in comuna Lăcusteni, pe baza datelor 
inscrise in actul de nastere.  
13. Intocmirea opis-ului alfabetic, pentru nou-nascutii din comuna Lăcusteni inregistrati anual in 
registrele de stare civila . 

B. Pentru înregistrare casătorii: 
1. Primirea si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de stare civila, 
procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare. 
2.Programarea oficierii casatoriei conform Legii 119/1999 si afisarea, in extras, conform  Legii 23/1999, 
a declaratiei de casatorie. 
3. Incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite si semnate de catre 
ambii soti si ofiterul de stare civila, la sediul starii civile pe raza administrativ teritoriala unde isi are 
domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti, precum și întocmirea actelor de casatorie in registrele de 
stare civila pentru casatorii, dupa luarea consimtamantului ambilor soti. 
4. Eliberarea certificatului de casatorie in urma oficierii.  
5. Completarea si transmiterea buletinelor statistice de casatorie la Directia Judeteana de Statistica. 
6. Indosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea in ordine cronologica si depunerea in arhiva de acte 
primare de stare civila.   
7.Completarea si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere 
ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei. 
8.Eliberarea certificatelor de casatorie in cazuri de pierdere sau deteriorare dupa identificarea 
solicitantului. 

C. Pentru înregistrare decese: 
1.Primirea si inregistrarea declaratiilor de deces procedand la identificarea declarantilor si verificand 
actele prezentate. 
2.Completarea actelor de deces in registrele de stare civila pentru decedati in doua exemplare si 
eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare, persoanelor îndreptăţite . 
3.Eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare a cadavrului pe baza caruia urmeaza sa se faca 
inhumarea sau incinerarea . 
4. Completarea si transmiterea lunara a borderoului cu buletinele decedatilor si datele de stare civila ale 
acestora la SPCLEP Balcesti . 
5.completarea si transmiterea lunara a borderoului cu comunicarile de deces pentru copii decedati sub 14 
ani, cu toate datele de stare civila ale acestora, la SPCLEP Balcesti. 
6.Completarea si transmiterea lunara a borderoului cu livretele militare ale decedatilor cu obligatii 
militare la Centrul Militar Judetean Valcea. 
7.Completarea actelor de deces ca urmare a sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de 
moarte prezumata si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare. 
8.Completarea actelor de deces ca urmare a aprobarii de transcriere a D.G.E.I.P. - Bucuresti pentru 
cetatenii romani decedati in strainatate si inregistrati la primariile din statele respective si eliberarea 
certificatelor de deces corespunzatoare . 
9.Completarea si transmiterea in termen de 10 zile a comunicarilor de mentiuni pentru decedati la 
primariile locurilor de nastere ale acestora, respectiv casatorie, iar pentru decedatii nascuti, respectiv 
casatoriti in comuna Lăcusteni opereaza aceste mentiuni in registrele de nastere, respectiv casatorie, 
transmitandu-le la exemplarul II spre operare.  
10.Completarea extrasului de pe actele de deces pentru cetatenii straini decedati si inregistrati in 
registrele de stare civila pentru decedati si transmiterea la Direcţia Paşapoarte Valcea. 
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11.Completarea si transmiterea lunara a buletinelor statistice pentru decedati la Directia Judeteana de 
Statistica . 
12. Inregistrarea, in registrele de stare civila pentru decedati, a cadavrelor neidentificate.  
13. Operarea comunicarilor de identificare facute de Politie sau Parchet in registrele de stare civila pentru 
decedati intocmind mentiunile corespunzatoare si eliberarea certificatului de deces corespunzator. 
14.Completarea opisului alfabetic anual privind decedatii inregistrati in registrele de deces . 
15. Eliberarea certificatelor de deces in cazurile de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea 
persoanelor îndreptăţite pentru persoanele decedate si inregistrate in comuna  Lăcusteni .  

D. Pentru arhiva stării civile: 
1. Eliberarea certificatelor de nastere in cazurile de pierdere sau deteriorare la solicitarea cetatenilor 
nascuti in comuna Lăcusteni. 
2.Solicitarea prin corespondenta de la alte primarii a certificatelor de nastere, casatorie sau deces ale 
persoanelor domiciliate in comuna Lăcusteni. 
3.Inscrierea declaratiilor de recunoastere ulterioara a copiilor si eliberarea certificatele de nastere 
corespunzatoare, in registrele de stare civila de nastere.  
4.Inscrierea in registrele de stare civila de nastere a sentintelor de tagada paternitatii ramase definitive si 
irevocabile si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare. 
7.Inscrierea sentintelor judecatoresti de stabilire de filiatiei ramase definitive si irevocabile si eliberarea 
certificator de nastere corespunzatoare. 
8.Inscrierea sentintelor judecatoresti de incuviintare de nume ramase definitive si irevocabile si eliberarea 
certificatelor de nastere corespunzatoare, in registrele de stare civila de nastere. 
9.Intocmirea dosarelor pentru rectificare, completare sau anulare si inscrierea in registrele de stare civila 
de nastere, casatorie sau deces a sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de rectificare, 
completare sau anulare si eliberarea certificatelor corespunzatoare , precum si a dispozitiilor primarilor. 
10. Inscrierea in registrele de stare civila de nastere si casatorie a deciziilor de schimbare de nume sau 
prenume si eliberarea certificatelor corespunzatoare. 
11. Intocmirea comunicarilor de mentiuni pentru toate modificarile in statutul civil al persoanei precizate 
anterior si transmiterea lor spre operare la primaria locului de nastere, respectiv casatorie. 
13. Transmiterea borderoului lunar de comunicari de modificare in statutul civil al persoanei la SPCLEP 
Balcesti. 
14.Primirea dosarelor de reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor de stare civila, iar dupa semnarea 
dispozitiei de catre primar, inregistrarea respectivului act. 
15. Inscrierea mentiunilor privind acordarea sau pierderea cetateniei romane in actele de stare civila pe 
baza comunicarilor primite de la Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei - Bucuresti. 
16. Inscrierea mentiunilor de casatorie, deces, filiatie, primite de la alte primarii, in registrele de nastere, 
respectiv casatorie. 
17. Refacerea opiselor alfabetice de nastere, casatorie sau deces privind actele de nastere, casatorie sau 
deces inregistrate in comuna Lăcusteni. 
18. Intocmirea inventarului arhivei de registre de stare civila respectiv nastere, casatorie, deces 
reactualizandu-l, asigurand integritatea respectivelor documente . 
19. Intocmirea inventarului de documente primare ce stau la baza inregistrarilor actelor de nastere, 
casatorie, deces, filiatie, schimbari in statutul civil al persoanei reactualizandu-l si asigurand integritatea 
respectivelor documente .  

 
 III.  Alte atribuţiuni : 

- tehnoredactarea documentelor şi actelor care se fac în cadrul Primăriei (răspunsuri, referate, 
adeverinţe, dispoziţii, procese verbale, etc.); 

- asigurarea întreţinerii tehnicii de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din cadrul Primăriei;  
- afişarea la gazeta Primăriei („Tribuna Cetăţeanului”) a anunţurilor, documentelor de interes public; 
- asigurarea de relaţii cu publicul, prin îndrumare, informare în legătură cu problemele cetăţenilor, în 

calitate de purtător de cuvânt al Primăriei; 
- executarea principalelor operaţiuni de prelucrare informatizată a datelor (bugetul local, Legis, 

raportările electronice lunare la ANAF, etc.); 
- responsabil cu înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de 

vot înscrise în Registrul electoral al comunei Lăcusteni; 
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- responsabil cu completarea şi transmiterea „Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor”; 
- asigurarea legăturii pe cale electronică (e-mail) cu principalele instituţii ale statului precum şi cu alte 

instituţii neguvernamentale; 
- responsabil cu corespondenţa în cadrul Primăriei, primirea scrisorilor, prezentarea lor primarului şi 

împreună repartizarea corespondenţei pe compartimente; urmărirea permanentă a termenelor de 
soluţionare şi trimiterea răspunsurilor în termen; 

- primirea, înregistrarea, evidenţa şi rezolvarea împreună cu compartimentele de specialitate a 
cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor cetăţenilor în condiţiile legii; 

- consilier etic,  
  -   citeste posta electronica de pe site-ul primariei com. Lăcusteni, comunica primarului, secretarului sau 
compartimentului caruia i se adreseaza  
  -     raspunde la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de 
primar, viceprimar, secretar,  
  -     afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public,  
  -     alte atribuții legale, ce privesc sarcini din aparatul de specialitate al primarului,  
  -     alte atributii date de Consiliul Local Lăcusteni, primar, viceprimar și secretar.  

 
 

IV.  Atribuții ca membru  al Comisiei SCIM : 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 

generale ale institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilește plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 

si le trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte. 
 

                                                CAPITOLUL VIII 
 
                              ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI  
                                     FINANCIAR CONTABILITATE 
 
Art.16. Compartimentul financiar contabilitate are următoarele atribuții: 

 
I.  Atribuţii cu privire la activitatea contabilă, buget şi execuţia bugetară: 

 
- Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul instituţiei; 
- Înregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale; 
- Inventariază patrimoniul Instituţiei ; 
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- Întocmeşte bilanţul contabil;  
- Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; 
- Furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la  situaţia patrimoniului şi a rezultatelor 

obţinute de Instituţie; 
- Asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor; 
- Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de 

membrii acestora; 
- Prezintă rapoarte despre activitatea Compartimentului, solicitate de primar, Consiliul local, 

Administraţia financiară, Prefectură, Consiliul Judeţean; 
- Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul 

de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a 
decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

- Verifică şi centralizează dările de seamă, ale serviciilor publice din subordine; 
- Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei, precum şi evidenţa 

timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii primăriei; 
- Realizează evidenţa tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii 42/1990; 
- Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele 

poştale existente în magazie; 
- Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special/ B.C.F. – chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ); 
- Propune constituirea comisiilor de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar 

de scurtă durată şi valoare mică, bunuri materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa 
contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din 
inventar; 

- Propune măsuri de casare, imputare, etc; 
- Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice; 
- Elaborează şi supune aprobării Consiliului local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

primăriei; 
- Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de 

cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- Întocmeşte şi prezintă Consiliului local contul anual de execuţie al bugetului; 
- Completează ordonanţările de plată privin disponibilul din contul de angajamente bugetare şi 

răspunde de datele înscrise; 
- Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: Primărie şi serviciile subordonate; 
- Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul secretariat în vederea 

elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale Consiliului local specifice 
activităţii Compartimentului; 

- Intocmirea statelor de plata în conformitate cu dispozitiile primarului si ale altor acte normative 
privind salarizarea ; 

-      Asigură şi răspunde de păstrarea şi întocmirea dosarelor şi registrelor contabile, pe care le   
inventariază şi   le predă anual la arhiva instituţiei; 

- Urmăreşte şi verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi 
prestări servicii pentru activitatea curentă a primăriei ;  

- Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor; 
- Prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de 

conducatorul autorităţii publice locale ; 
Colaborează cu toate serviciile şi birourile primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea 

Consiliului local; 
 

II.  Atribuții ca membru al Comisiei SCIM (Sistem de Control Intern Managerial): 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 

generale ale institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
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- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 
control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  

- transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 
gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 

- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilesc inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilesc plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilesc si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 

si le trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte.  
 

                                                   CAPITOLUL IX 
 
                              ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI  

IMPOZITE ŞI TAXE 
 
Art.17. Compartimentul impozite şi taxe are următoarele atribuții: 

                
I.  Atributii impozite și taxe și executor fiscal: 

1.Constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de 
întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform 
legislaţiei privind impozitele şi taxele locale.  

2. Îndeplineşte actele de executare silită sau de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, 
drepturi şi alte măsuri prevăzute în Codul de Procedură Fiscală. 

3. Tine evidenta declaraţiilor privind impozitele locale la persoane fizice. 
4. Întocmeşte si inainteaza contribuabililor instiintari de plata la impozite și taxe locale, amenzi 

imputatii etc. 
5. Întocmeşte si depune fisele fiscale. 
6. Întocmeşte si depune lunar declaraţii privind virările la bugetul de stat, bugetul de asigurari 

sociale, fondul de şomaj, fondul de sănătate datorat de unitate și angajaţi. 
7. Urmăreşte prevenirea evaziunii fiscale pentru contriuabilii de pe raza comunei. 
8. Tine evidenta veniturilor bugetului local operand in registrul partizi venituri. 
9. Evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele 

contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care 
le predă la compartimentul contabilitate. 

10. Întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii; 
11. Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând 

facilităţi legale privind încasarea acestora. 
12. Verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă 

contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor 
impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente; 

13. Întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul 
persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege 
privind încasarea impozitelor şi taxelor locale și a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în 
condiţiile legii. 

14. Tine evidenta mijloacelor de transport - contribuabili persoane fizice si juridice, se ocupa de 
inmatricularea mijloacelor de transport nesupuse inmatricularii. 
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15. Urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local. 
16. Asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în 

evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale. 
17. Întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. confirmând 

luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor. 
18.Asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le 

gestionează. 
19. Efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau 

juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti. 
20. Gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice. 
21. Eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind impozitele şi taxele  locale. 
22. Tine evidenta contractelor incheiate si le dă spre debitare compartimentului imp. si taxe. 
23. Atribuții de operare pe calculator, citeste posta electronica de pe site-ul primariei com. 

Zatreni, comunica primarului, secretarului sau compartimentului caruia i se adreseaza si rasunde la 
adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de primar, viceprimar, 
secretar, afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public, alte atribuții legale. 
            24. Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual, cursuri de 
perfecționare sau alte formede educatie continua.  

 25. Îndeplineşte și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de consiliul local, primar, 
viceprimar sau secretar. 

 
(2) Atribuțiile ca membru al Comisiei SCIM (Sistem de Control Intern Managerial): 

- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 
conduce; 

- stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele 
generale ale institutiei si le comunica angajatilor 

- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilesc inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilesc plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilesc si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 

riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 

si le trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte. 
 

II. Atribuțiile casierului 
 

(1) Atributii generale : 
- citeste posta electronica de pe site-ul primariei com. Lăcusteni, comunica primarului, 

secretarului sau compartimentului caruia i se adreseaza  
- rasunde la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de 

primar, viceprimar, secretar,  
- afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public,  
- alte atribuții legale, ce privesc sarcini pe linie financiar - contabilă, în compartimentul financiar 

- contabil din aparatul de specialitate al primarului,  
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-alte atributii date de Consiliul Local Lăcusteni, primar, viceprimar și secretar.  
 

(2) Atribuții casier, încasare  impozite și taxe și executor fiscal: 
-  Asigură respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă în legătură cu ridicarea numerarului 

de la Trezorerie, efectuarea de încasări şi plăţi prin casieria proprie şi depunerea sumelor 
încasate, în limita plafonului de casă, la Trezorerie; 

- Înmânează, sub semnătura contribuabililor, înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere 
şi predă inspectorului dovezile de înmânare ale acestora; 

- Emite, pentru sumele încasate, chitanţe din chitanţierul oficial cu regim special; 
- Încasează majorări de interzicere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor legale de 

plată şi acordă bonificaţii conform prevederilor legale şi Hotărârilor Consiliului local în cazul 
plăţilor cu anticipaţie a taxelor şi impozitelor prevăzute de Legea nr. 571/2003; 

- Înscrie zilnic în borderouri desfăşurătoare sumele încasate pe surse de venit şi predă borderourile 
inspectorului, operând în extrasul de rol încasările prin virament; 

- Înregistrează debitele şi încasările în extrasul de rol, conform prevederilor legale; 
- Conduce zilnic registrul de casă şi extrasul de rol în care se înregistrează plăţile, încasările şi 

vărsămintele pe bază de documente vizate de şeful compartimentului şi le depune la 
contabilitate; 

- Răspunde de utilizarea în condiţiile legii a formularelor cu regim special şi tipizate; 
- Propune desemnarea altei persoane pentru efectuarea operaţiunilor de casă, cu acordul 

conducătorului unităţii, în cazurile când, din motive întemeiate, nu este prezent în unitate; 
- Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul Registrului de casă, pe care îl 

întocmeşte pe baza documentelor justificative; 
- Totalizează zilnic operaţiile din fiecare zi şi stabileşte soldul casei care se reportează pe fila 

următoare, exemplarul al doilea se detaşează şi se predă şefului compartimentului financiar-
contabil în aceeaşi zi sau, cel mai târziu, a doua zi, împreună cu documentele justificative, sub 
semnătură, în Registrul de casă; 

- Realizează confruntul, împreună cu inspectorul, dintre extrasul de rol şi Registrul de rol nominal 
unic, pentru evitarea necorcordanţelor; 

- Întocmeşte împreună cu inspectorul lista de rămăşiţe, lista de suprasolviri, răspunzând, în 
condiţiile legii, de corectitudinea acestora; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, pe linie de încasare a impozitelor şi taxelor 
locale şi a altor venituri la bugetul local, precum şi orice alte sarcini stabilite de primarul, 
viceprimarul; 
În luna ianuarie a anului curent arhivează documentele create în anul precedent pe bază de      
proces verbal de predare-primire 

 
 

(3)  Atribuții ca membru al Comisiei SCIM (Sistem de Control Intern Managerial): 
- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o 

conduce; 
- stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte în cooncordanţă cu obiectivele 

generale ale institutiei şi le comunică angajaţilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmit comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea 

gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilesc inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si 

stabilesc plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilesc si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi 

delegate 
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- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 
riscurilor 

- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc 
si le trimit sre avizare conducerii 

- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte.  
 
 

                                               CAPITOLUL X  
  

                             ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI 
                          GOSPODARIRE SI DESERVIRE 
 
 
Art.18. Compartimentul gospodărire şi deservire are următoarele atribuții: 
 
                                   (1) Atribuții de șofer microbuz elevi : 
 

1.Să se prezinte la serviciu la ora prevăzută în program, odihnit, în ţinuta corespunzătoare şi să respecte 
programul stabilit; 
2. Să transporte în siguranţă dus-întors elevii între domiciliu şi unităţile de învăţământ în care îşi 
desfăşoară cursurile, în limita locurilor din microbuz ; 
3. Va respecta cu stricteţe itinerariul, orarul şi instrucţiunile primite; 
4. Participă la pregătirile şi instructajele programate; 
5. Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, în trafic 
intern şi internaţional de persoane; 
6. Va respecta legislaţia rutieră şi de conduită rutieră; 
7.  Nu va conduce microbuzul în stare de ebrietate sau obosit; 
8. Este interzis transportul altor persoane în afara elevilor sau cadrelor didactice; 
9. Să aibă în permanenţă la bordul microbuzului actele şi documentele prevăzute de lege şi să le prezinte 
organelor de control; 
10. Să afişeze un tabel cu elevii transportaţi şi staţiile de oprire; 
11. Va fi răspunzător direct pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor în alte 
locuri decât cele stabilite; 
12. Atât la plecare cât şi la sosirea din cursă, va verifica starea tehnică a microbuzului; 
13. Este interzisă plecarea în cursă cu defecţiuni tehnice; 
14. Va efectua îngrijirea zilnică a microbuzului;   
15. Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi o predă de cea din ziua precedentă completată la toate 
rubricile diagrame, bonuri de transport, bonuri de benzină; 
16. Nu va circula fără ca aparatul tahograf să fie în funcţiune; 
17. Menţine starea tehnică corespunzătoare a microbuzului avut în primire; 
18. Va face toate demersurile legale pentru pregătirea microbuzului d iarnă (anvelope de iarnă, lanţuri 
antiderapante, încălzire); 
19. Parchează microbuzul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs; 
20. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative din domeniul 
transporturilor; 
21. Execută concret şi operativ sarcinile de serviciu, respectând legislaţia muncii;  
22. Se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii d serviciu, superiorii ierarhici şi 
organele de control; 
23. Va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto; 
24. Va respecta regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 
25. Va îndeplini şi alte sarcini trasate de conducere; 
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26. Se va prezenta la examinările medicale sau psihologice când este trimis de către conducătorul 
instituţiei; 
27. Respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele de PSI şi de protecţia muncii.  
 

                                            (2)Atribuții de guard : 
 

- Execută curăţenia în  sediul primăriei precum si în curtea aferentă acesteia.. 
- Gestionează  combustibilul lichid si solid folosit la incălzirea unitătii administrativ iar pe timp 

de iarnă asigura încalzitul acestora. 
- Predă pe bază de proces-verbal seviciul de pază care se efectuează pe timpul noptii. 
-. Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca, asigurandu-se la 

terminarea programului ca nu exista surse potentiale de incendiu in birourile si alte incaperi la care are 
acces;  

- Supravegheaza focurile la sobele din incinta sediului administrativ, intervenind ori de cate ori 
exista suspiciuni de incendiu.  

- Respecta normativele de cheltuieli stabilite pentru bunurile din dotare, respectiv telefonul 
centrala, materiale pentru curățenie, igienizare și reparații. 

- Respecta masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator 
conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici . 

- Informeaza primarul asupra riscurilor la care este expus la locul de munca, precum si asupra 
masurilor de prevenire necesare ;  

- Propune ordonatorului de credite necesarul dotarii obligatorii si gratuite cu echipament de 
protectie, potrivit criteriilor stabilite in Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului 
individual de protectie, elaborat de Ministerul muncii si solidaritatii sociale ;  

- Are obligatia sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de 
aplicare a acestora ;  

- Desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 
profesionala atat persoana proprie, cat si celelalte persoane participante la munca ;  

- Aduce la cunostinta ordonatorului de credite accidentele de munca suferite de persoana proprie 
sau de alte persoane participante la procesul de munca ;  

- Opreste lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informeaza de 
indata ordonatorul de credite ;  

- Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a 
fost acordat ;  

- Da relatiile solicitate organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.  
- Raspunde pentru integritatea si buna intrebuintare a inventarului si echipamentului de protectie 

primit;  
- Asigura curatenia si intretinerea corespunzatoare a sediului administrativ al Consiliului Local al 

comunei Lăcusteni ;  
- Intocmeste necesarul de materii si materiale pentru asigurarea pazei, curateniei si intretinerii 

corespunzatoare a sediului administrativ al consiliului local al comunei Lăcusteni ;  
- Pe timpul sezonului rece asigura incalzirea corespunzatoare a spatiului administrativ;  
- Gospodareste bunurile materiale din dotarea Consiliului Local al comunei Lăcusteni.  
- Asigura executarea reparatiilor curente de orice fel atat la bunuri, cat si la imobile, in limita 

priceperii si indemanarii de care da dovada. Pentru lucrari calificate se va proceda conform legislatiei in 
materie de achizitii publice.  

- Urmareste si ia masuri in vederea mentinerii in stare igienica si gospodareasca corespunzatoare 
a spatiilor de lucru, de depozitare si parcare din administrarea Consiliului Local Lăcusteni.  

- participa la intocmirea planul de investitii pentru activitatea proprie a Consiliului Local 
Lăcusteni.  

- Asigura aprovizionarea magaziei cu toate materialele necesare bunei functionari a autoritatii 
locale.  

- urmareste respectarea normelor P.S.I. si a normelor de protectie a muncii in toate spatiile si 
locurile de munca din administrarea Consiliului Local Lăcusteni.  
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- Participa in comisiile de inventariere si de casare a bunurilor conform dispozitiilor emise de 
primarul comunei.  

- Incheie procesele verbale de receptie a bunurilor și lucrarilor de prestari servicii.  
- Conform graficului privind circuitul documentelor preda la personalului cu atributiile specifice 

contabilului-sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului actele justificative de consumuri 
materiale, facturi pentru aprovizionari insotite de NIR-uri semnate de comisia de receptie. 

- Participă la toate acțiunile și activitățile privind situațiile de urgență. 
- Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul Local, primar, viceprimar si 

secretar. 
- Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 

parte. 
 

CAPITOLUL XI 
 

II.ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL COMUNITAR 
 
               Art.19. Atribuțiile asistentului medical comunitar: 
 

(1) Atributiile postului 
1.Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea 

acestora;preia din maternitate si supravegheaza  activ nou-nascutii ale caror mame nu sunt pe listele 
medicilor de familie. 

2. Identifica femeile gravide neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea 
acestora, chiar daca fac dovada ca sunt neasigurate. 

3. Identifica familiile cu risc crescut de inbolnavire din cadrul comunitatii. 
4.Determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc. 
5.Culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul comunei zatreni. 
6. Pledeaza pentru sanatatea populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii. 
7. Planifica si monitorizeaza programe de sanatate. 
8. Identifica urmareste si supravegheaza medical gravide cu risc medico-social in colaborare cu 

medicul si asistenta de familie, pentru asigurarea infamilie a conditiilor favorabile dezvoltarii noului-
nascut. 

9. Viziteaza la domiciliu lauzele, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei 
si nou-nascutului. 

10.In cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri 
pentru prevenirea abandonului, sau cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi. 

11.Supravegheaza activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic. 
12.Promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie. 
13.Participa in echipa la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: 

vaccinari, programe de screening populational, implementarea programelor nationale de sanatate. 
14.Participa la aplicarea masurilor de lupta in focar. 
15.Indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic. 
16.Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constante cu ocazia 

activitatii sale in teren. 
17.Viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor 

terapeutice recomandate de medic. 
18. Urmareste si supravegheaza in mod activ copiii din evidenta speciala (tbc,sida, anemie, 

prematurii). 
19.Organizeaza actiuvitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii 

populationale. 
20.Colaboreaza cu ong-uri si alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor 

grupuri tinta de populatie (psihici, varstnici, alcoolici, consumatori de droguri), in conformitate cu 
strategia nationala. 
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21.Identifica persoanele de varsta fertila si le disemineaza informatii specifice de planificare 
familiala/contraceptie. 

22.Identifica cazurile de violenta in familie, cazurile de abuz, persoanele cu handicap, bolnavii 
cronici din familiile vulnerabile. 

23.Efectueaza educatie pentru un stil de viata sanatos. 
24.Lunar prezinta la directia de sanatate publica valcea fisele de raportare: gravide si cpoii. 
25. Atributii pe probleme de Autoritate Tutelara. 
26.Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual, cursuri de 

perfecționare sau alte formede educatie continua. 
27. Atribuții de operare programe pe calculator, citeste posta electronica de pe site-ul primariei 

com. Lăcusteni, comunica primarului, secretarului sau compartimentului caruia i se adreseaza si rasunde 
la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de primar, viceprimar, 
secretar, afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public, alte atribuții legale. 

28.Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face 
parte. 

29.Ca membru al Comisiei Sistem de Control Intern Managerial are atribuțiile de la art. 37.  
30. Alte atributii date de D.G.S.P. Valcea Consiliul Local si primaria Lăcusteni (prin primar, 

viceprimar sau secretar). 
 

(2) Responsabilităţi: 
1.Respecta normele eticii profesionale. 
2.Are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea 

profesionala si limitele de competenta. 
3.Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte formede 

educatie continua. 
4.Tine evidenta si completeaza la zi documentele cu care lucreaza:  
-registre de evidenta speciala pentru gravide, copii (nou-nascuti, prematuri, prescolari,  scolari, 

copii cu nevoi speciale), TBC, boli infectioase, boli cronice; 
-fisele de planificare a vizitelor la domiciliu; 
-registru de catagrafie a populatiei din zona deservita.  

 

CAPITOLUL XII   
 

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI BIBLIOTECA COMUNALA 
 

Art.20. Compartimentul biblioteca comunala are urmatoarele atribuții: 
 

(1) Atributiile Biblioteca Comunală și Biblionet 
 

1.Ţine evidenţa primară şi individuală a colecţiilor şi circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-cititor, în 
conformitate cu normele legale în vigoare; 
  2. Prelucrează biblioteconomic, descrie bibliografic şi clasifică colecţiile, conform normelor tehnice 
promovate ; organizează cataloage generale alfabetic şi sistematic; 
  3. Asigură orientarea cititorilor în utilizarea cataloagelor, împrumutul la domiciliul solicitanţilor a 
publicaţiilor din fondul uzual pe termen de cel mult 30 de zile; 
  4.  Practică împrumutul bibliotecar la cerere; 
  5. Organizează activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, întâlniri cu autorii, şezători 
literare, zile deschise ale bibliotecii, alte asemenea activităţi culturale; 
  6. Ţine evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi publicaţiilor eliberate spre lectură, statistică de 
bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, 
potrivit prevederilor legale; 
  7. Elaborează lucrări bibliografice pentru valorificarea colecţiilor, bibliografii tematice, şcolare; 
  8. Efectuează lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor în măsura posibilităţilor existente; 
  9. Orice alte obligaţii prevăzute în legile speciale; 
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  10. Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat; 
  11. Evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);    
  12. Evidenţa individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit; 
  13. Evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar; 
  14. Evidenţa analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil; 
  15. Evidenţa globală şi individuală realizată în sistem informatizat cuprinde descrierea completă, 
conform I.S.B.D; 
  16. Bibliotecarul nu este obligat să constituie garanţii gestionare, dar răspunde material pentru lipsurile 
din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii; 
  17. Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu 
este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza 
hotărârii Comisiei naţionale a bibliotecilor; 
  18.  Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel: 

1. fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani. 
2. fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani. 
3. fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani. 
4. fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani. 
5. peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani. 

  19. În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum şi în caz de forţa majoră se 
procedează la verificarea integrală a inventarului; 
  20. În cazuri de forţa majoră, incendii, calamităţi naturale etc. personalul bibliotecii dispune scoaterea 
din evidenţă a documentelor distruse; 
  21. Biblioteca Lăcusteni, este obligată să-şi dezvolte periodic colecţiile de documente, prin 
achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă; 
  22. Asigură creşterea anuală a colecţiilor din biblioteca publică astfel încât să se asigure minimum 25 de 
documente specifice la 1.000 de locuitori; 
  23. Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor; 
  24. Asigură colecţiilor bibliotecii publice păstrarea în depozite şi/sau în săli cu acces liber special 
amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate; 
  25. Anual personalul angajat al bibliotecii întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezintă 
consiliului local al comunei Lăcusteni în prima şedinţă ordinară a lunii ianuarie a fiecărui an; 
  26. Situaţiile statistice anuale se transmit de către personalul bibliotecii Institutului Naţional de 
Statistică, Comisiei naţionale a bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale; 
  27. Depune diligenţele necesare în vederea avizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Bibliotecii Publice a comunei Lăcusteni de către Comisia Naţională a Bibliotecilor, precum şi a 
modificărilor ulterioare; 
          
                                                (2). alte atribuţii ale bibliotecarului   
 
  1. Bibliotecarul comunal ia măsuri pentru organizarea activităţii pe bază de programe anuale şi 
trimestriale ; răspunde de respectarea programului de funcţionare a bibliotecii, de orientarea şi conţinutul 
activităţii, acţionează pentru gospodărirea şi gestionarea corespunzătoare a fondului de publicaţii şi 
reprezintă biblioteca comunală în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice; 
  2. Respectă şi răspunde de respectarea normelor de Protecţie a muncii şi de P.S.I ; 
  3. Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a 
primarului,  instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale 
aparatului de specialitate a primarului,  instituţiilor şi serviciilor publice de interes local aflate în 
subordinea Consiliului local Lăcusteni; 
  4. Răspunde pentru integritatea şi buna întrebuinţare a inventarului şi aparaturii din dotarea biroului şi a 
întregii biblioteci; 
  5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul local, primar, viceprimar sau secretar; 
  6. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
  7. Raspunde de înfrumuseţarea şi întreţinerea sectorului în care este repartizat; 
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  8. va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului : 8,00-
16,00;  
  9. nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă, care va avea avizul primarului, cerere în care se va 
specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de 
orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul este exonerat de orice răspundere; 
 10. Organizeaza activităţi culturale; 
 11. Îndeplineşte şi sarcinile directorului de cămin cultural. 
 12. Responsabil cu arhiva din cadrul primăriei comunei Lăcusteni. 
  13. Gestionează biblionet-ul ce funcţioneză în incinta bibliotecii; 
  14. Îndeplineşte şi sarcinile directorului de cămin cultural; 
  15. Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de 
oboseală, consum de alcool , etc .) ; 
  16. La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât 
propria persoană cât şi colegii de servici ;  
  17. Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii. 
 

(2) Atribuțiile ca membru  al Comisiei SCIM  
 

- coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o conduce; 
- stabilește obiectivele specifice structurii din care fac parte in cooncordanta cu obiectivele generale ale 
institutiei si le comunica angajatilor 
- monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite 
- initiaza actiuni de monitorizare in vederea evaluarii gradului de implementare a sistemului de control 
intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare  
- transmite comisiei rezultatele obtinute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea gradului 
de implementare a SCIM la nivel de entitate 
- avizeaza calendarele de elaborare proceduri 
- avizeaza procedurile elaborate de catre personalul din subordine 
- identifica si stabilește inventarul functiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc si stabilește 
plan de rotatie/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizarii 
- stabilește si comunica responsabilitatile aferente postului pe care il ocupa ce pot/nu pot fi delegate 
- identifica situatiile generatoare de intreruperi ale activitatii si propun masuri pentru diminuarea 
riscurilor 
- centralizeaza masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc si le 
trimit sre avizare conducerii 
- participa la toate sedintele Comisiei din care fac parte   
- asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte. 
 

(3) Atributii generale   
- citeste posta electronica de pe site-ul primariei com. Lăcusteni, comunica primarului, secretarului sau 
compartimentului caruia i se adreseaza  
- raspunde la adresele din domeniul sau de competenta sau la cele ce i se dau spre rezolvare de primar, 
viceprimar, secretar,  
- afisaza pe site-ul primariei documentele de interes public,  
- alte atribuții legale, ce privesc compartimentul din aparatul de specialitate al primarului,  
-alte atributii date de Consiliul Local Lăcusteni, primar, viceprimar și secretar.  
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                                       CAPITOLUL XIII 
   

NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCTIONARILOR 
PUBLICI - CONFORM LEGII NR. 7 /2004 

 
       Art. 21. Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului al Primariei Lăcusteni 
au urmatoarele obligatii:  
a.Sa asigure un serviciu public de calitate, profesionist, prin participarea activă la luarea deciziilor, 
precum si de a asigura transparenta administrativa,  
b.Sa respecte Constitutia, legile tarii, sa acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, cu 
respectarea eticii profesionale;  
c.Sa apere in mod loial prestigiul Primariei Lăcusteni.  
d.Sa respecte demnitatea functiei publice deţinute, libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influenţaţi de 
considerente personale sau de popularitate, de a nu aduce atingerea onoarei, reputatiei si demnitatii 
persoanelor din cadrul primariei.  
e.Sa asigure ocrotirea propietatii publice si private a statului si a comunei Lăcusteni. 
 

Art 22. Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului al primariei 
comunei Lăcusteni le sunt interzise: 
a.Să exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea. 
b. Să dezvaluie informatii care nu au caracter public; 
c. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care primăria sau 
consiliul local are calitatea de parte. 
d.Să dezvăluie informaţii la care au acces în exercitarea funcţiei publice, 
e.Să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice ori de altă natură împotriva primăriei 
sau consiliului local. 
f.Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice.  
g.Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica.  
h.Sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donatii sau 
sponsorizari partidelor politice.  
i.Sa afiseze in cadrul primariei , insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor 
politice ori candidatilor acestora.  

 
 

CAPITOLUL XIV  
 

NORME DE CONDUITA A PERSONALULUI ANGAJATI CU CONTRACT 
INDIVIDUAL DE MUNCA, CONFORM LEGII NR 53/2003 

 
Art 23. Angajaţii cu contract individual de muncă în cadrul relatiilor de muncă au următoarele 

obligaţii:  
a).De a îndeplini atributiile ce le revin conform fişei postului;  
b).De a respecta disciplina muncii;  
c).De a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern precum şi în contractul individual de 
muncă;  
d).De a fi fideli fata de primarie si Consiliul local in exercitarea atributiilor de serviciu.  
e).De a respecta secretul de serviciu.       
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CAPITOLUL XV  
  

DISPOZITII FINALE 
 

Art. 24. Salariaţii primăriei îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de consiliul local, de primarul 
comunei precum şi pe cele prevăzute în actele normative în vigoare.  

Art. 25. Prezentul regulament se aduce la cunostinta salariatilor din aparatul de specialitate al 
primarului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni în termen de 10 zile de la adoptare. 

Art. 26. Evaluarea activităţii salariatilor se face în condiţiile legii. 
Art. 27. Atribuţiile fiecărei funcţii din aparatul de specialitate al primarului al Primăriei Lăcusteni 

sunt cele nominalizate în fişele posturilor. 
Art. 28.   Prezentul Regulament va fi completat şi modificat în funcţie de atribuţiile ce vor rezulta 

din actele normative ce vor apare după adoptarea lui. 
 
 
                                               LĂCUSTENI, 25.07.2016 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          Contrasemnează:  
                          CONSTANTIN NICOLAE               SECRETAR     
                                                       BRĂNESCU ADRIAN 
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