
ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

ORAŞUL  BICAZ

CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare  
a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bicaz 

şi a serviciilor publice de interes local

Consiliul Local al oraşului Bicaz, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din legea administraţiei locale nr. 215/2001;

Văzând  Expunerea de motive întocmită de Primarul oraşului, domnul Nicolae Sălăgean;

Luând în considerare Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului,
înregistrat sub nr. 5429 din 20.05.2013;

Luând act de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

Ca urmare a transformărilor efectuate în structura organigramei aprobată prin H.C.L. nr. 40
din 04.04.2013, constatăm că se impune adoptarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bicaz şi a serviciilor publice de interes local care să
reflecte cât mai fidel realităţile existente;

În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), (3) lit. b), art. 45, precum şi ale art.115 , alin.(1) , lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, completată şi modificată ulterior,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.   Aprobă Regulament de  organizare şi  funcţionare  a  aparatului de specialitate al Primarului

oraşului Bicaz şi a serviciilor publice de interes local, aşa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.   Cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art.3. Prin  grija  secretarului  oraşului,  hotărârea  se  va  comunica  persoanelor,  instituţiilor  şi
autorităţilor interesate şi va fi publicată pe site-ul Primăriei.     

                                        

                                  Preşedinte de şedinţă

                     Budacă Florica
                                                                   Contrasemnează,

                                                                                                      Ioan Spiridon

                                                                                                        Secretar ul oraşului Bicaz

H.C.L. nr. ____ din 30.05.2013

Red./procesat I.S./I.S. 

 1 ex. Dos: I / A /4
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RAPORT

Cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor publice de interes local 

Ioan Spiridon, secretarul oraşului Bicaz;

Analizând  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor
publice de interes local  am constatat următoarele:

Temeiul legal:

Art.  36,  alin.  (2),  lit  a  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică
locală  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevede  că  ,,organizarea  şi
funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  ale  instituţiilor  şi  serviciilor
publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
local” este un atribut a Consiliului Local.

De la adoptarea vechiului Regulament ( 1998 ) a fost instituit un nou cadru
legislativ cu privire la regulamentul amintit mai sus, a fost schimbată însă-şi structura
organizatorică şi funcţională a Primăriei în sensul că ,,aparatul propriu de specialitate
al  Consiliului  local”  a  fost  înlocuit  cu  ,,aparatul  de  specialitate  al  Primarului”  iar
,,serviciile  din subordinea Consiliului  Local” au fost  denumite ,,servicii  publice de
interes local”.

Temeiul de fapt:
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O dată cu alegerea noilor autorităţi ale administraţiei publice locale din iunie
2012,  s-a  procedat  la  reorganizarea  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
adoptându-se o nouă organigramă.

Pentru  a  aşeza  activităţile  din  Primărie  în  tiparul  lor  normal,  aprobat  prin
H.C.L. nr. 40 din 04 aprilie 2013 este necesar adoptarea unui nou Regulament de
Organizare şi Funcţionare a  aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor
publice de interes local.

          Ca urmare, apreciez ca este necesară si  oportună adoptarea unei

hotărâri prin care să se aprobe un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a
aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor publice de interes local,  în
conformitate  cu  prevederile  legale  în  materie.

Ioan Spiridon,

Secretarul oraşului Bicaz

17.05.2013

Strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, judeţul Neamţ; tel. 0233/254310, fax. 0233/254530

e-mail: primariabicaz@yahoo.com

4

mailto:primariabicaz@yahoo.com


Anexa  la H.C.L. nr. 54 din 30.05. 2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCţIONARE
a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bicaz 

şi a serviciilor publice de interes local
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Capitolul I

 Dispoziţii generale

                Regulamentul de organizare şi funcþionare a aparatului de specialitate al Primarului şi a
serviciilor  publice  de  interes  local  constituie  documentul  cadru  ce  asigurã  desfãsurarea  în  bune
condiþii  a  activitãþii  fiecãror compartimente,  birouri  şi  servicii  din  entitãţile  arãtate  mai  sus,
denumite în prezentul Regulament, în mod abstract ,, Primãria oraşului Bicaz” .
                Art. 1. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, aparatul de specialitate al Primarului  şi
serviciile publice de interes local constituie o structurã funcþionalã cu activitate permanentã, denumitã
Primãria  oraşului,  care  duce la îndeplinire  hotarârile Consiliului  local  şi  dispoziþiile  Primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivitãţii locale.

Art. 2. Aparatul  de specialitate al Primarului este structura organizatoricã  stabilitã prin
organigrama şi statul de funcţii, aprobate potivit legii, prin Hotãrâre a Consiliului Local.

Art. 3. Primarul oraşului este şeful administraţiei publice locale şi rãspunde de buna
organizare şi funcþionare a acesteia. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziţii. Aceastea devin executorii dupã
ce au fost aduse la cunoştinţa publicã (pentru cele cu caracter normativ) şi a persoanelor interesate (pentru
cele cu caracter individual).

Primarul reprezintã oraşul în relaţiile cu celelalte autoritãţi publice, cu persoane fizice şi
juridice din ţarã şi strãinãtate, precum şi în justiţie.

Primarul este ordonator principal de credite. 
   Între Primar, Consiliul Local, Preşedintele Consiliului Judeţean, Consiliul Judeţean  şi  Instituţia

Prefectului nu existã raporturi de subordonare.
   Primarul oraşului este ales în condiţiile Legii  nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei

publice locale, republicatã şi modificatã.
Art. 4. Viceprimarul  oraşului este înlocuitorul de drept al Primarului atunci când acesta

lipseşte din instituţie, îndeplineşte atribuţiile care îi sunt delegate de cãtre Primar prin dispoziţie,  şi
coordoneazã  direct  activitatea  structurilor  funcţionale  ale  administraţiei  publice  locale,  potrivit
organigramei, aprobatã în condiţiile legii.

Viceprimarul este ales de cãtre Consiliul Local şi îşi pãstreazã calitatea de consilier.
              Art. 5.      Secretarul oraşului este cel mai înalt funcţionar public din instituţia Primãriei, face
parte din conducerea oraşului, este numit şi demis în condiţiile legii.

  Atribuţiile secretarului oraşului sunt stabilite prin lege; acesta poate primi sarcini de la Primar
sau Consiliul local. 

     Art.6.   Pentru îndeplinirea atribuţiilor, personalul din cadrul serviciilor, birourilor
şi  compartimentelor  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  colaboreazã  cu
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serviciile  publice descentralizate ale ministerelor  şi  ale celorlalte  organe centrale organizate la
nivel judeţean.

În vederea realizãrii  sarcinilor,  compartimentele funcþionale din cadrul  aparatului de
specialitate al Primarului întocmesc rapoarte de specialitate, studii de oportunitate, referate, caiete de
sarcini, contracte de concesiune, contracte de închiriere şi alte acte administrative ce ţin de competenţa
lor.

Documentele  care  sunt  solicitate  de  consilieri  în  vederea  informãrii,  vor  fi  puse  la
dispoziþia acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în consultarea unor
documente, aceasta devine posibilã numai cu aprobarea prealabilã a Primarului, viceprimarului sau
secretarului în concordanþã cu prevederile legii privind  liberul acces la informaþiile de interes
public.

Art.7 Serviciile  publice  de  interes  local  înfiinþate  de  Consiliul  Local  sunt
subordonate Primarului care le coordoneazã direct sau prin viceprimar, secretar, administrator
public  potrivit  competenþelor  stabilite  prin  organigramã  şi  Regulamentul  de  organizare  şi
funcţionare.

Art. 8 Actele care se elibereazã de cãtre Primãrie vor fi semnate, de regulã, de Primar sau
de viceprimar în limita delegãrii atribuţiilor stabilite, de secretar,  precum şi de  şefii structurilor
funcþionale în cadrul cãrora au fost întocmite.

Art.  9 Atribuţiile,  competenţele  şi  rãspunderile  cu  caracter  general  ce  revin
şefilor de servicii şi birouri, coordonatorilor de compartimente:

1. organizeazã activitatea personalului din subordine;
2. urmãresc ºi verificã activitatea profesionalã a personalului din subordine, îl îndrumã ºi sprijinã

în  scopul  sporirii  operativitãþii,  capacitãþii  ºi  competenþei  în  indeplinirea  sarcinilor
încredinþate;

3.   asigurã respectarea reglementãrilor stabilite de legislaþia specificã domeniilor de activitate ale
fiecãruei structuri funcþionale din subordine;

4. asigurã asistenþã de specialitate pentru  personalul din subordine;
5. repartizeazã pe salariaþi, sarcinile ºi corespondenþa ce revine compartimentelor respective, dând

îndrumãrile corespunzãtoare pentru soluþionarea acestora;
6. verificã,  semneazã  sau  vizeazã  dupã  caz,  potrivit  competenþelor  stabilite,  lucrãrile  ºi

corespondenþa întocmite de personalul din subordine;
7. informeazã, ori de câte ori este nevoie, conducerea primãriei asupra activitãþii  desfãºurate  în

cadrul serviciului/biroului/compartimentului;
8. participã la ºedinþele Consiliului Local;
9. iau  toate  mãsurile  în  vederea  studierii  ºi  cunoaºterii  de  cãtre  personalul  din

subordine  a legislaþiei,  utilizarea  deplinã  a  timpului  de  lucru,  creºterea  aportului
fiecãrui  angajat  la  rezolvarea  cu  competenþã  ºi  de  calitate  a  tuturor  sarcinilor
încredinþate potrivit fiºei postului ;

10. asigură şi răspund de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor şi  scrisorilor primite de
la cetăţeni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11. contribuie la elaborarea proiectelor de hotãrârii ºi dispoziþii.
12. evalueazã personalul din subordine;
13. urmãresc ºi duc la îndeplinire hotãrârile Consiliului Local ºi Dispoziþiile Primarului date în
competenþã spre soluþionare. 
14. îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea Primãriei;
15. în limita competenþelor stabilite, reprezintã compartimentele pe care le conduc în relaþiile

cu alte compartimente din cadrul  aparatului  de specialitate al primarului sau cu agenþi economici,
instituþii publice ºi persoane fizice.

Art. 10 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului ºi ale serviciilor publice de
interes local îºi desfãºoarã activitatea potrivit dispoziþiilor legale stabilite pentru funcþionarii publici
sau pentru personalul contractual, dupã caz ºi are urmãtoarele responsabilitãþi generale:
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1. rãspund  de  pãstrarea  secretului  de  serviciu,  precum  ºi  secretul  datelor  ºi  al
informaþiilor cu caracter confidenþial deþinute sau la care are acces ca  urmare a exercitãrii
atribuþiilor de serviciu;

2. rãspund de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine ºi în mod conºtiincios
a  îndatoririlor  de  serviciu  prin  abþinerea  de  la  orice  faptã  care  ar  putea  sã  aducã  prejudicii
instituþiei;

3. rãspund  de  realizarea  la  timp ºi  întocmai  a  atribuþiilor  ce  le revin  potrivit  legii,  a
sarcinilor dispuse expres de cãtre conducerea instituþiei,  ºi de raportare a modului de realizare a
acestora.
4. rãspund potrivit dispoziþiilor legii, de corectitudinea ºi exactitatea datelor ºi informaþiilor înscrise în
documentele întocmite;

5 . rãspund de exercitarea atribuþiilor ºi sarcinilor stabilite în fiºa postului. 

Capitolul II
Activitãþi desfãºurate de structurile (entitãþile) funcþionale ale autoritãþilor

administraþiei publice locale

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

        Art. 11  .   Auditul Public Intern este o structurã de specialitate organizatã sub forma unui
compartiment aflat în subordinea directã a Primarului.
       Art. 11.1 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfaşurate la nivel de
Primărie, inclusiv a entităţilor aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local  ori a 
Primarului. 
      Art. 11.2  Compartimentul Audit Public Intern desfãºoarã urmãtoarele activitãþi principale:

1. elaborareazã proiectul planului de audit al Compartimentului de audit public intern din
cadrul Primãriei oraºului Bicaz;

2. face propuneri pentru actualizarea planului de audit public intern;
3. executã misiuni de audit si/sau consiliere cuprinse în planul de audit public intern, precum

ºi alte misiuni dispuse de Primarul oraºului;
4. efectueazã activitãþi  de audit  public  intern  care  sã  ducã  la  evaluarea ºi  îmbunãtãþirea

eficienþei ºi eficacitãþii sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern
ºi a proceselor de administrare;

5. auditorii interni desfãºoarã misiuni de consiliere, menite sã îmbunãtãþeascã administrarea
oraºului, gestiunea riscului si controlul intern, fãrã ca auditorul intern sã îºi asume responsabilitãþi
manageriale;

6. întocmeºte  rapoarte  de  audit  public  intern  si  urmãreºte  stadiul  de  implementare  al
recomandãrilor rezultate din acestea;

7. asigurã auditul pentru întregul aparat de specialitate al Primarului ºi serviciilor de interes
local subordonate Consiliului Local ;

8. auditorul din cadrul acestui compartiment poate încheia Procese Verbale de constatare a
contraventiei conform prevederilor Legii nr.672/2002;

9. executã orice alte sarcini de serviciu dispuse de Primar;
10. verificã modul de întocmire al dosarelor supuse auditãrii ;
11. elaboreazã raportul anual de audit ;
12. realizeazã raportãri solicitate de legislaþia în vigoare;
13. executã orice alte atribuþii legate de activitatea de audit intern si/sau consiliere dispuse de

Primar;
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      Art 11.3  Alte activitãþi ale compartimentului Audit Public Intern:
1. elaboreazã norme metodologice specifice Primãriei Bicaz avizate de Unitatea Centralã de

Armonizare pentru Auditul Public Intern;
2. efectueazã activitãþi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management

financiar si control ale Primãriei oraºului Bicaz si ale enititãþilor subordonate Consiliului Local
sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienþã
si eficacitate;

3.  executã misiuni de audit cel puþin o data la 3 ani, fãrã a se limita la acestea, pentru:
a) angajamentele  bugetare si  legale  din care derivã direct  sau indirect  obligaþii  de platã,

inclusiv din fondurile comunitare;
b) plãþile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului

ori al oraºului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al oraºului;
e) constituirea veniturilor publice,  respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de

creanþã, precum si a facilitãþilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
k) compartimentul Audit Public Intern transmite la Unitatea Centralã de Armonizare pentru

Auditul  Public  Intern  recomandãrile  neânsuºite  de  cãtre  Primar  si/sau  de  cãtre  conducãtorii
entitãþiilor publice subordonate Consiliului Local al  oraºului Bicaz auditate, precum si despre
consecinþele ce decurg din neândeplinirea acestora;

l) raporteazã  periodic  asupra  constatãrilor,  concluziilor  ºi  recomandãrilor  rezultate  din
activitãþile sale de audit;

m) elaboreazã raportul anual al activitãþii de audit public intern;
n) în  cazul  identificãrii  unor  neregularitãþi  sau  posibile  prejudicii,  raporteazã  imediat

Primarului despre cele constatate.
o) în realizarea misiunilor de audit ºi/sau consiliere, auditorul intern îºi desfãºoarã activitatea

pe bazã de ordin de serviciu emis în conformitate cu planul anual de audit  intern aprobat de
Primar.

p) Auditorul  intern  poate  desfãºura  audituri  ad-hoc,  respectiv  misiuni  de  audit  intern  cu
caracter excepþional necuprinse în planul de audit public intern, din dispoziþia Primarului.

CABINET PRIMAR

Art.  12   Cabinetul  Primarului  este  un  compartiment  aflat  direct  în  subordinea
Primarului, personalul  angajat pe bazã de contract individual de muncã   îndeplinind urmãtoarele
atribuþii principale:

1. colaboreazã  cu  personalul  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului,  cu  personalul
serviciilor  publice  de  interes  local,  cu  alte  instituþii  publice,  organizaþii  ºi  asociaþii
cetãþeneºti în scopul atingerii obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a oraºului Bicaz. 

2. asigurã consilierea personalã a Primarului în scopul realizãrii proiectelor, obiectivelor
de  dezvoltare  a  comunitãþii  locale,  asigurãrii  transparenþei  decizionale  ºi  democraþiei
participative în exercitarea mandatului;

3.asistã  la  întâlnirile  publice  ale  Primarului  cu  cetãþenii,  reprezentanþii
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organizaþiilor  ºi  asociaþiilor  profesionale,  politice  ºi  sociale,  preia  problemele,  respectiv
propunerile formulate de aceºtia, participã ºi urmãreºte soluþionarea lor;

4.asistã la ºedinþele de lucru ale Primarului ºi ale serviciilor publice de interes local;
5. dezbate împreuna cu ºefii de servicii/ birouri/ compartimente/ soluþiile de îmbunãtãþire a

activitãþii aparatului de specialitate al Primarului ºi a servicii lor publice de interes local;
6. asistã la dezbaterile de planificare a modalitãþilor de punere în valoare a  bunurilor

proprietate publicã ºi monitorizeazã executarea lucrãrilor de interes public;
7. participã la elaborarea strategiilor, regulamentelor ºi elaborarea programelor de colaborare cu

alte primãrii din þara ºi strãinãtate;
8. cautã  soluþii  de  îmbunãtãþire  a  relaþiilor  cu  publicul,  a  modului  de  asigurare  a

transparenþei decizionale ºi democraþiei participative;
        9. gestioneazã  imaginea  instituþiei  în ansamblu,  mediatizeazã  acþiunile primarului,
participã la simpozioane, întruniri oficiale, întocmeºte informãri, pe diverse domenii de activitate. 
          10. colaboreazã la elaborarea conþinutului materialelor promoþionale ºi de informare (textul cu
care vor fi inscripþionate afiºele, pliantele, broºurile, posterele, mapele de prezentare) ;

11. participã  la  întâlniri  de  lucru  în  cadrul  diverselor  programe  privind  reforma  în
administraþia publicã;

12. stabileºte  contacte  ºi  întreþine  legãtura  cu  organizaþiile  neguvernamentale  pentru
dezvoltarea societãþii civile, în scopul creãrii unor parteneriate între administraþia publicã
localã ºi ONG-uri, pentru ca împreunã sã  soluþioneze proiecte ºi  programe concrete de
dezvoltare comunitarã localã;

13. asistã la ºedintele Consiliului Local;
14. îndeplinesc orice alte atribuþii stabilite de primar prin fiºa postului.

COMPARTIMENT CONSILIERE ROMI

Art.  13  Compartimentul  consiliere  romi este   în  subordinea  directă  a  Primarului  , şi
desfăşoară următoarele activităţi ptincipale: 

1. desfăşoară activităţi  de evaluare şi  identificare a problemelor cu care se confruntă comunitatea
romilor din oraşul Bicaz;

2. reprezintă în faţa Consiliului Local şi a Primarului oraşului Bicaz cetăţeni de etnie romă şi aduce la
cunoştinţa  acestora situaţiile existente în comunitate;

3. organizează  întruniri  la  nivel  local  cu  cetăţenii  de  etnie  romă  pentru  a  se  identifica  şi  evalua
problemele din comunitate;

4. întocmeşte planuri de acţiune în cadrul activităţii comunităţii romilor şi  le supune  spre aprobarea
Consiliului Local Bicaz;

5. personalul angajat participă la seminarii, colocvii şi discuţii organizate la nivel judeţean şi naţional în
vederea îmbunătăţirii situaţiei romilor;

6. colaborează cu salariaţii din cadrul Serviciului de Asistenta Socială în vederea întocmirii dosarelor
pentru cetăţeni de etnie romă, beneficiari ai venitului minim garantat;

7. verifică şi controlează activitatea romilor beneficiari ai venitului minim garantat care au de efectuat
ore de prestaţie în muncă;

8. ţine legătura cu instituţiile descentralizate în vederea soluţionării problemelor  romilor din oraşul
Bicaz;

9. personalul angajat participă la efectuarea anchetelor sociale ce privesc familiile de romi din oraşul
Bicaz;
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10.  întocmeşte  şi  depune  proiecte  de  finanţare  rambursabilă  şi  nerambursabilă  ce  conduc  la
dezvoltarea comunităţii de romi.

11. coordonează  activitatea  de  implementare  a  proiectelor  ce  au  fost  finanţate  şi  urmează  a  se
derula;

SERVICIUL  POLIŢIE LOCALÃ

Art.14   Serviciul  Poliþie  localã  este  organizat  ºi  funcþioneazã,  ca  un
compartiment funcþional în subordinea directã a Primarului.

Art. 15   Obiectul de activitate al serviciului public îl constituie apãrarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale persoanei, a proprietãþii private ºi publice, prevenirea ºi descoperirea
infracþiunilor, în urmãtoarele domenii:

a) ordinea ºi liniºtea publicã, precum ºi paza bunurilor;
b) circulaþia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcþii ºi afiºajul stradal;
d) protecþia mediului;
e) activitatea comercialã;
f) evidenþa persoanelor;
g)    alte domenii stabilite prin lege.

              Art. 16 Serviciul Poliþie Localã are în subordine urmãtoarele structuri : 
     - compartiment ordine ºi pazã;

 - compartiment circulaþie rutierã,disciplinã in comerþ, construcþii protecþia mediului,
Art. 17 Serviciul Poliþie localã încheie protocoale de colaborare cu structuri ale  statului

organizate  la  nivel  local  (Ministerul  Afacerilor  Interne,  Serviciul  Român  de  Informaþii,
Ministerul  Justiþiei,  Oficiul  pentru Protecþia  Consumatorilor,  etc)  ºi  instituþii  private  cu  care
colaboreazã ( firme de pazã specializate, Poliþia Animalelor, O.N.G.-uri, etc).

Art. 18 Serviciul Poliþie localã opereazã cu informþii clasificate în conformitate cu prevederile
legii ;

             Art. 19  Compartiment ordine ºi  pazã. 
           Personalul angajat îndeplineºte urmãtoarele atribuþii:

1. asigurã ordinea ºi linistea publicã în zonele ºi locurile stabilite prin Planul de  pazã ºi
ordine publicã, previne ºi combate încãlcarea normelor legale privind  curãþenia localitãþilor ºi
comerþul stradal, precum ºi alte fapte stabilite prin hotãrâri ale Consiliului Local;

2. asigurã supravegherea parcãrilor auto, a unitãþilor ºcolare, a zonelor  comerciale ºi
de agrement, a pieþelor, a cimitirelor ºi a altor locuri stabilite prin  planurile de pazã ºi de ordine
publicã;

3. constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni contravenþionale, conform legii  pentru  încãlcarea
prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii ºi liniºtii  publice,  curãþenia oraºului,  comerþul
stradal,  disciplina  în  construcþii,  protectia  mediului  înconjurãtor,  precum ºi  pentru faptele  care
afecteazã  climatul  social,  stabilite  prin  legi,  hotãrâri  ale  Consiliului  local  sau  dispoziþii  ale
Primarului;

4. participã la asigurarea mãsurilor de ordine cu ocazia adunãrilor publice,  mitingurilor,
manifestãrilor cultural-artistice ºi sportive organizate la nivel local;

5. intervine  împreunã  cu  instituþiile  abilitate,  la  solicitarea  cetãþenilor, pentru  aplanarea
stãrilor conflictuale, prinderea unor fãptuitori, rezolvarea unor cazuri  sociale, stabilirea situaþiilor de
fapt sesizate ºi rezolvarea acestora;

6. acþioneazã împreunã cu Poliþia Românã, Jandarmeria, Inspectoratul pentru  Situaþii  de
Urgenþã ºi cu alte unitãþi prevãzute de lege la activitãþile de salvare ºi evacuare a persoanelor ºi
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bunurilor  periclitate  de  incendii,  explozii,  avarii,  accidente,  epidemii,  calamitãþi  naturale  ºi
catastrofe, precum ºi de limitare ºi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;

1. controleazã modul de depozitare a deºeurilor menajere industriale sau de orice  fel  ºi  de
respectare a igienizãrii zonelor periferice ºi a malurilor cursurilor de  apã, sesizând Primarul cu
privire la situaþiile de fapt constatate ºi mãsurile ce trebuie luate în vederea îmbunãtãþirii stãrii de
curãþenie a localitãþii;

2. comunicã,  în  cel  mai  scurt  timp  posibil,  instituþiilor  abilitate  datele  cu  privire  la
aspectele de încãlcare a legii, altele decât cele stabilite în competenþa sa,  despre care a luat la
cunoºtinþã cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

9. însoþeºte, în condiþiile legii, personalul din cadrul  aparatului de specialitate al  primarului la
executarea unor controale ºi la punerea în executare a unor hotãrâri  ale Consiliului local, asigurând
protecþia acestora ºi prevenirea oricãror fapte de tulburare a ordinii publice;

10. verificã ºi soluþioneazã, în limitele legii, sesizãrile asociaþiilor de proprietari sau locatari
privind sãvârºirea unor fapte prin care se încalcã normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

11. sprijinã  Poliþia  Românã  în  activitãþile  de  depistare  a  persoanelor  care  se  sustrag
urmãririi sau executãrii pedepselor, precum ºi a persoanelor dispãrute;

12. participã,  dupã  caz,  la  asigurarea  fluenþei  ºi  siguranþei  traficului  rutier  cu  ocazia
efectuãrii unor lucrãri de modernizare ºi reparaþii ale arterelor de circulaþie;

13. îndeplinesc  orice  alte  atribuþii  date  în  sarcinã  de  cãtre  conducerea  Primãriei  sau
rezultând din alte acte normative în vigoare ;

14. întocmeºte planurile de pazã ºi  Planul de ordine si siguranþã publicã le supune spre
aprobare conform legii;

15. asigurã paza obiectivelor ºi bunurilor de interes public ºi privat stabilite de Consiliul local,
conform planurilor de pazã ºi ordine publicã;

16. depune  diligenþã  penru  cunoaºterea  armamentului  din  dotare,  condiþiile  de
pãstrare ºi întreþinere a acestuia ºi modul de folosire. 

19. întocmeste planul de pregãtire profesionalã a personalului, coordoneazã  activitatea
de elaborare a temelor, urmãreºte modul de desfãºurare a pregãtirii ºi þine evidenþa rezultatelor
obþinute.
                 Art. 20. Compartimentul circulaþie rutierã, disciplinã în construcþiiþ, comerþ ºi protecþia
mediului.

 Personalul angajat  în acest  compartiment îndeplineºte urmãtoarele atribuþii:
  Art. 20.1. Pe linie de circulaþie rutierã:

1. stabileºte, în colaborare cu ºeful serviciului rutier, respectiv al Biroului Rutier din cadrul Poliþiei
Bicaz, itinerarele de patrulare ºi intervalele orare de patrulare în zonele de competenþã;

2. verificã  integritatea  mijloacelor  de  semnalizare  rutierã  ºi  sesizeazã  nereguli  constatate
privind funcþionarea semafoarelor, starea indicatoarelor ºi a marcajelor rutiere ºi acordã asistenþã în
zonele unde se aplicã marcaje rutiere;

3. participã  la  acþiuni  comune  cu  administratorul  drumului  pentru  înlãturarea  efectelor
fenomenelor  naturale,  cum  sunt:  ninsoare  abundentã,  viscol,  vânt  puternic,  ploaie  torenþialã,
grindinã, polei ºi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

4.  asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenþã, pe bazã de grafice de control,
întocmite în colaborare cu ªeful Biroului Rutier din cadrul Poliþiei Bicaz;

    5.  participã,  conform  solicitãrilor,  la  acþiunile organizate  de  Poliþia  Rutierã Bicaz  sau de
administratorul drumului public;
         6.  propune ªefului Biroului Rutier din cadrul Poliþiei Bicaz,  în situaþii deosebite,  luarea unor
mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricþionare pentru anumite categorii de participanþi la
trafic a circulaþiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

7. constatã  contravenþii  în  cazul  nerespectãrii normelor  privind  circulaþia  pe  drumurile
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publice si incheie procese-verbale de constatare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
     Art. 20.2. Pe linie de disciplinã în construcþii:
1. constatã  contravenþii  în  cazul  nerespectãrii  normelor  privind  executarea  lucrãrilor  de

construcþii ºi stabileºte mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în conditiile legii;
2. verificã existenþa autorizaþiei de construire ºi respectarea documentaþiei tehnice de  autorizare

pentru lucrãrile de construcþii;
3. verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare prevãzute de lege, în cazul executãrii unei

construcþii;
4. verificã ºi identificã imobilele ºi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 
5. verificã ºi soluþioneazã sesizarile ºi reclamaþiile primite din partea cetãþenilor, legate de

activitãþi specifice compartimentului .
             Art. 20.3. Pe linie de control commercial:  

1. constatã  contravenþii  ºi  aplicã sancþiuni  contravenþionale pentru încãlcarea  regulilor de
comerþ stabilite prin lege, în limita competenþelor acordate de lege, de Primar ori de Consiliul Local ;

1. urmãreºte desfãºurarea ordonatã a activitãþilor comerciale în locuri autorizate de primar în
vederea eliminãrii oricãrei forme privind comerþul ambulant neautorizat;

1. controleazã  respectarea  normelor  legale  privind  comercializarea  produselor  agroalimentare  ºi
industriale în pieaþã;

2. colaboreazã cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare ºi de protecþie a consumatorilor, în
exercitarea atribuþiilor de serviciu;

5. controleazã modul de respectare a  obligaþiilor ce revin operatorilor economici  cu privire la
afiºarea preþurilor;

5. verificã dacã în incinta  unitãþilor de  învãþãmânt, a  cãminelor ºi a locurilor de  cazare
pentru elevi, precum ºi pe aleile de acces în aceste instituþii se comercializeazã sau se expun spre
vânzare bãuturi alcoolice, tutun, plante etnobotanice interzise de lege, droguri ori alte substanþe interzise
a fi  comercializate.

6.  verificã modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor  publicitare la
tutun si bãuturi alcoolice;

7. verificã ºi  soluþioneaza sesizãrile ºi  reclamaþiile primite din partea cetãþenilor, legate de
activitãþi specifice compartimentului .
                   Art . 20.4.  Pe linie de  protectia  mediului:

1. verificã respectarea programului de lucrãri privind asigurarea curãþeniei stradale de cãtre firmele
de salubritate;

2. verificã respectarea îndeplinirii  obligaþiilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la
toaletarea arborilor,  de cãtre firmele abilitate;

1. verificã respectarea obligaþiilor privind întreþinerea curãþeniei de cãtre  instituþiile
publice, persoanele fizice ºi juridice, respectiv curãþenia faþadelor gospodãriilor, a locurilor de depozitare a
diferitelor materiale, a anexelor gospodãreºti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deþin sau în
care funcþioneazã sedii de firme ori se desfãºoarã activitãþi private, a trotuarelor, a rigolelor,
a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor ºi a spaþiilor verzi ;

3. verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei în locurile publice;
4. verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei albiilor râurilor ºi a cursurilor de ape

ce traverseazã oraºul Bicaz  ;
5. vegheazã la respectarea normelor privind protejarea ºi conservarea spaþiilor verzi ;
6. vegheaza la aplicarea legislaþiei în vigoare privind deversarea rezidurilor lichide ºi solide

pe domeniul public, în ape curgãtoare ºi în lacuri;
7. verificã  respectarea  prevederilor  legale  de  mediu  de  cãtre  operatorii  economici,  în  limita

competenþelor;
9. constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni contravenþionale pentru încalcarea  prevederilor

legale specifice domeniului de activitate; 
10. verificã ºi soluþioneaza sesizãrile ºi reclamaþiile primite din partea cetãþenilor, legate de
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activitãþi specifice compartimentului .

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

Art.21 Serviciul financiar - contabil  se  aflã în subordinea directã  a Primarului ºi  are în
structura sa :

- compartimentul contabilitatea veniturilor si cheltuielilor
- compartimentul impozite ºi taxe
       Art.21.1  Compartimentul contabilitatea veniturilor ºi cheltuielilor: Personalul încadrat în acest

compartiment  îndeplineºte urmãtoarele atribuþii: 
      1. efectueazã încasãri ºi plãþi în numerar pentru persoane fizice ºi juridice pe bazã  de

documente legal întocmite;
2. avizeazã  prin  personalul  desemnat  pentru  a  efectua  controlul  financiar-preventiv  toate

documentele care stau la baza angajãrii plãþilor de cãtre instituþie, precum ºi a altor documente care
necesitã aceastã vizã;

3. verificã, pe baza datelor prezentate de cãtre Serviciul de asistenþã  socialã, a statelor de
platã pentru acordarea ajutorului social ºi a indemnizaþiilor  persoane cu handicap, conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat;

4. þine evidenþa analiticã ºi sinteticã a tuturor conturilor, conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

5. înregistreazã în contabilitate documentele care au stat la baza operaþiunilor contabile, în
mod sistematic ºi cronologic;

6. întocmeste situatia plãþilor restanta catre furnizorii de servicii ºi lucrãri;
7. întocmeºte ordinele de platã pentru efectuarea de plãþi cãtre furnizori;
8. întocmeºte dispoziþii de platã ºi încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare ºi

urmãreºte decontarea acestora;
         9. primeºte ºi înregistreazã în contabilitate documente care au stat la baza  intrãrilor ºi
ieºirilor din magazie; 
         10. întocmeºte ºi verificã balanþa de verificare lunarã având în vedere concordanþa
dintre conturile analitice ºi cele sintetice;

11.  înregistreazã în programul de contabilitate contractele de investiþii în vederea transferãrii
angajamentelor legale în contabilitate;  
         12. urmãreºte încadrarea plãþilor la investiþii ºi înregistreazã facturile ºi plata lor în contabilitate
ºi în execuþia bugetarã pentru capitolele 51, 54, 61, 70, 74, 84, contul 5039, 5081, 5040, 5071;
         13. întocmeºte contul de execuþie bugetarã pentru investiþii în vederea întocmirii situaþiilor
financiare trimestriale ºi anuale, precum ºi alte situaþii privind investiþiile; 
         14. colaboreazã cu personalul din compartimentul achizitii publice în ceea ce privesc
investiþiile; 
         15. colaboreazã cu unitatea de implementare a proiectelor pentru urmãrirea  finanþãrilor
rambursabile,  punând  la  dispoziþie  informaþiile  contabile  necesare  pentru:  iniþierea,  întocmirea,
depunerea, implementarea, derularea ºi finalizarea proiectelor; 
         16.  înregistreazã în contabilitate materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe ºi investiþiile în
curs care sunt procurate ºi plãtite prin proiectele cu finaþare nerambursabilã; 
         17. înregistreazã cronologic în contabilitate toate documentele contabile privind derularea
proiectelor ºi programelor cu finaþare nerambursabilã;

18. urmãreºte încadrarea plãþilor la investiþii ºi înregistreazã facturile ºi plata lor în contabilitate
ºi în execuþia bugetarã;

           19. întocmeºte ºi þine evidenþa dispoziþiilor bugetare pentru conturile de salarii la toate
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titlurile de cheltuieli de personal; 
                   20. participã la întocmirea bugetului de venituri ºi cheltuieli prin centralizarea

propunerilor de buget; 
           21. primeºte ºi verificã indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de

unitãþile beneficiare de credite; 
           22. anual, pentru întocmirea bugetului oraºului ºi de câte ori au loc corecþii ºi rectificãri

de buget, întocmeºte proiectul de buget pentru instituþiile de  subordonare localã pe baza
datelor prezentate de aceºtia ºi a indicatorilor de bazã; 

           23. participã la întocmirea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru proiectele cu
finanþare nerambursabilã pentru oraºului Bicaz ºi urmãreºte preluarea bugetului pentru fonduri
nerambursabile de la unitãþile din subordine; 

           24. primeºte conturile de execuþie ale unitãþilor, le verificã, le analizeazã ºi întocmeºte
execuþia pe ordonatori în vederea încadrãrii în prevederile bugetare;

           25. primeºte ºi verificã dãrile de seamã ale unitãþilor de subordonare localã; 
           26. întocmeºte darea de seamã contabilã, potrivit legii; 
           27. verificã existenþa rapoartelor de audit ce însoþesc conturile de execuþie auditate ale

unitãþilor de subordonare localã; 
           28. þine legãtura permanentã cu unitãþile de învãþãmânt ºi centralizeazã situaþiile

specifice; 
           29. verificã ºi centralizeazã balanþele, conturile de execuþie ºi anexele din dãrile de seamã

ale unitãþilor de învãþãmânt;
           30. monitorizeazã  cheltuielile  de  personal  pentru  unitãþile  de  învãþãmânt ºi

instituþiile subordonate.
      Art. 21.2.  Compartimentulul impozite ºi taxe locale:
1. desfãºoarã activitãþi de constatare, impunere ºi evidenþã pe calculator a impozitelor,

taxelor ºi diverselor venituri ale bugetului  care se încaseazã de la contribuabili
2. introduce în baza de date contractele de  inchirieri ºi concesiuni  a  imobilelor  din

domeniul  public  si  privat al  orasului  Bicaz.
3. soluþioneazã reclamaþiile ºi petiþiile adresate de contribuabili persoane fizice ºi  juridice,

propunând mãsuri de preântâmpinare a neregululor sesizate;
4. verificã exactitatea  declaraþiilor de impunere, depunerea lor la termenul stabilit prin lege,

aplicând sancþiuni în cazurile în care se constatã abateri contravenþionale;
5. verificã dacã dosarele fiscale nou înfiinþate pentru clãdiri, terenuri, mijloace de transport,

închirieri ºi concesionãri terenuri sunt complete luând ºi mãsurile necesare pentru arhivare ;
6. þine  evidenþa  ºi  urmãreºte  modul  în  care  se  soluþioneazã  scrisorile  adresate  de

contribuabilii  persoane fizice pentru înfiinþãri,  rectificãri  ºi  închideri  de roluri  fiscale, revizuiri de
impuneri;

7. întocmeºte procesele verbale de impunere la clãdiri, terenuri,  vehicule, concesionãri ºi
închirieri  terenuri,  stabilind  obligaþiile  la  zi,  inclusiv  majorãrile  ºi  sancþiunile  cu  amendã
contravenþionalã;

1. intocmeste certificate ºi adeverinþe fiscale, confirmând înregistrarea bunurilor impozabile
ºi valoarea de impunere, stadiul plãþilor la bugetul local, formele de urmãrire silitã aplicate,
întinderea terenurilor, regimul juridic al bunurilor mobile ºi imobile înregistrate în evidenþele
fiscale;

1. întocmeºte borderourile de debite – scãderi – încasãri; 
10. urmãreºte modul de primire a declaraþiilor de impunere persoane fizice, constituirea
dosarelor fiscale,  întocmirea proceselor verbale de impunere ºi  înºtiinþãrilor de platã la
termen;
 11. efectueazã pe calculator impunerea proprietãþilor declarate la organul fiscal (clãdiri,
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terenuri, mijloace de transport) precum ºi definitivarea obligaþiilor în  situaþiile în care se
solicitã închiderea dosarului fiscal de impunere;
12. verificã ºi întocmeºte note de concluzii în cazurile în care se solicitã revederea modului de

stabilire a obligaþiilor (pe bazã de cerere scrisã);
13. întocmeºte adeverinþe sau  certificate fiscale ºi propune, pe baza unor cereri scrise,

acordarea de facilitãþi,
14. verificã  cererile  pentru  restituirea  sumelor  achitate  în  plus,  propunând  mãsuri  în

consecinþã; 
           15. administreazã baza de date privind impozitele ºi taxele datorate de personae juridice;

16. înregistreazã biletele pentru spectacole,  declaraþiile ºi  decontãrile privind impozitul  pe
spectacole;
 17. ia mãsuri ºi participã la executarea silitã a debitorilor; 
 18. participã la acþiuni de control tematic; 
 19. Intocmeste  si  emite  acordurile  de  functionare; 
 20. Intocmeste  si  emite  autorizatiile  pentru  transportul  in  regim  de  taxi; 
 21. Urmareste  incasarea  debitelor  la  blocurile  ANL;
 22. Intocmeste  si  elibereaza  documentele  de  inregistrare  a  vehiculelor  lente;
 23. extrage periodic liste nominale cu debite restante;

           24. iniþiazã procedura de punere în urmãrire a datornicilor prin intocmirea de înºtiinþãri de
platã, somaþii ºi titluri executorii;
           25. coordoneazã activitatea de urmãrire ºi transmite titlurile executorii emise pentru debitorii
rãu-platnici. 
           26. primeºte, verificã ºi înregistreazã în evidenþele informatizate scutirile acordate persoanelor
cu handicap; 
               27. primeºte, înregistreazã ºi iniþiazã procedura de urmãrire pentru titlurile executorii
emise de alte organe competente; 
           28. inventariazã ºi urmãreºte debitele restante provenite din impozite, taxe, amenzi ºi alte
venituri ale bugetului local, datorate de persoanele fizice ºi juridice din fiecare sector de activitate
al oraºului Bicaz; 
               29. constatã cauzele neachitarii debitelor restante, starea de solvabilitate/insolvabiliate ºi
transmite titlurile  executorii emise pentru debitorii rãu-platnici cãtre compartimentul de executare
silitã; 
           30. îndeplineºte procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate,
inclusiv pe pagina de internet;

                     SERVICIUL URBANISM ªI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art.22.   Serviciul urbanism ºi amenajarea teritoriului face parte din aparatul de specialitate al
Primarului oraºului Bicaz ºi funcþioneazã sub coordonarea viceprimarului..

Art.23. Serviciul urbanism ºi amenajarea teritoriului gestioneazã funcþional ºi estetic spaþiul
construit  al  oraºului  cu  protejarea  mediului  înconjurãtor,  a  peisajelor  naturale  ºi  a  patrimoniului
imobiliar, având în componenþã urmãtoarele compartimente:

- Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Compartiment Administrarea domeniului public ºi privat al oraºului Bicaz;
- Compartiment protectia mediului, protectia muncii;

Art..23.1. Compartimentul Urbanism  si Amenajarea Teritoriului.
Personalul angajat în compartiment desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. verificã  ºi  analizeazã  documentaþiile  ºi  avizele  depuse  de beneficiari  pentru  obþinerea

certificatelor de urbanism ºi autorizaþiilor de construire-desfiinþare în conformitate cu prevederile
Legii 50/1991 ºi celorlalte prevederi legale în materie;
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2. asigurã  pãstrarea  ºi  arhivarea  în  siguranþã  a  documentelor   ce  apartin  serviciului   de
urbanism si amenajarea teritoriului

3. emite certificate de urbanism si autorizaþii de construire/desfiinþare în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991R, a Legii nr  10/1995 nr. ºi a Legii nr 350/2001 ºi întocmeºte procese
verbale de receptie la terminarea lucrarilor executate la construcþiile autorizate potrivit legii

4. întocmeºte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri ce þin de specificul
compartimentului.   

5. participã la rezolvarea reclamaþiilor ºi a sesizãrilor persoanelor fizice sau juridice referitoare
la domeniul (obiectul) de activitate; 

6. urmãreºte realizarea lucrãrilor de construcþii autorizate, verificã în teren  declaraþia de
începere a lucrãrilor, asigurând reprezentare la recepþia finalizãrii lucrãrilor respective;

7. rãspunde de urmãrirea ºi regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaþiilor de construire
conform legilor în vigoare, opereazã în registru valoarea finalã a lucrãrilor ºi data finalizãrii acestora;

8. executã în permanenþã controale privind respectarea disciplinei în construcþii, constatã
neregulile existente ºi procedeazã potrivit legii.;

9. rezolvã ºi rãspunde în scris la sesizãrile ºi audienþele cetãþenilor referitoare la semnalarea
cazurilor de abatere privind disciplina în construcþii; 
         10. executã împreunã cu alte organe specializate la verificarea amplasãrii construcþiilor de pe
domeniul public ºi privat al oraºului Bicaz, luând mãsurile legale ce se  impun (intrare în legalitate,
amendã, demolare); 
         11. întocmeºte  somaþii  ºi  procese-verbale  de  contravenþie  persoanelor  fizice  sau
juridice care încalcã prevederile legale privind disciplina în construcþii; 
         12. în colaborare cu organele de poliþie ºi alte servicii publice trece la executarea  în baza
hotãrârilor judecãtoreºti definitive ºi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de
încãlcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii,
Legea 401/2003. 
         13. gestioneazã Planul Urbanistic General (P.U.G.) ºi Regulamentul local de urbanism (R..L.U.) al
orasului Bicaz; 
            14.  propune iniþierea proiectelor de hotãrâri cu privire la Planurile Urbanistice Zonale (P.U.Z)
ºi Planurile Urbanistice de Detaliu (P.U.D.)  ºi a regulamentelor aferente; 
            15. elaboreazã ºi asigurã prezentarea ºi promovarea documentaþiilor urbanistice cu privire la
Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) ºi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) ; 
            16. asigurã evidenþa, pãstrarea ºi protecþia monumentelor istorice ºi de artã, în limita
competenþelor legale conferite de lege; 
         17. participã la ºedinþele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism ºi asigurã  informaþiile
solicitate. 
            18.  þine evidenþa certificatelor de urbanism ºi a autorizaþiilor de construire/desfiinþare în
ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenþã a certificatelor de urbanism ºi
autorizaþiilor de construire/desfiinþare; 
         19. prelungeºte termenul de valabilitate a certificatelor de urbanism ºi a autorizaþiilor de
construire/desfiinþare în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare.
         20. urmãreºte regularizarea taxelor de autorizare, organizeazã evidenþea privind taxele de
autorizare; 
          21. urmãreºte soluþionarea proceselor verbale de contravenþie, respectiv darea lor în debit
sau rezoluþia instanþelor judiciare;
          22. inventariazã lucrãrile autorizate ºi pregãteºte documentaþiile tehnice în vederea arhivãrii;
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          23. elibereazã duplicate ale documentaþiiilor de urbanism din arhiva compartimentului;
          24. Întocmeºte situaþiile statistice privind stadiul fizic al lucrãrilor autorizate pentru Direcþia
Statisticã  a  Judeþului  Neamþ,  Inspectoratul  pentru  Calitatea  în  Construcþii  Neamþ,  Consiliul
Judeþean Neamþ, Prefectura Neamþ ºi pentru alte instituþii care solicit acest lucru; 
          25. formuleazã rãspunsuri la cererile, sesizãrile ºi petiþiile adresate de cetãþeni cu privire la
activitatea de urbanism ºi amenajarea teritoriului; 
          26.  verificã ºi atribuie numere stradale locuinþelor noi construite;
          27. asigurã informarea cetãþenilor ºi dã relaþii acestora cu privire la problemele de autorizare
ºi disciplinã în construcþii;
         28. pregãtesc materiale pentru ºedinþa de consiliu legate de activitatea în domeniu.

Art 23.2.  Compartimentul administrarea domeniului public ºi privat al oraºului Bicaz
Personalul din acest compartiment are urmãtoarele atribuþii:
1. întreþine, gestioneazã ºi conservã bornelor geodezice ºi GPS ale limitelor de hotar ale

u.a.t. Bicaz.
2. verificã situaþia juridicã a terenurilor ce alcãtuiesc domeniul public ºi privat al oraºului

Bicaz ºi þine evidenþa acestora;
3. tine evidenþa bunurilor transmise în folosinþã gratuitã, închiriate ºi concesionate;
4. elaboreazã documentaþia necesarã pentru organizarea licitaþiilor cu privire la închirierea

ºi concesionarea bunurilor din domeniul public ºi privat ºi asigurã îndeplinirea tuturor procedurilor
necesare desfãºurãrii în condiþiile legale ale acestora;

5. soluþioneazã cererile ºi sesizãrile cetãþenilor referitoare la concesionarea,  vânzarea ºi
închirierea de terenuri, conform prevederilor legale ºi documentaþiilor de urbanism ºi amenajarea
teritoriului;

6. intocmeºte  contracte  de  concesiune  ºi  închiriere,  împreunã  cu  alte  compartimente  de
specialitate  (juridic,  economic),  procese  -  verbale  de  predare  -  primire  a  amplasamentului
terenurilor   ºi  le  predã  compartimentului  taxe  ºi  impozite,  în  scopul  urmãririi  ºi  încasãrii
redevenþelor aferente acestor contracte.

7. intocmeºte acte adiþionale la contractele aflate în derulare în scopul transmiterii dreptului
de concesiune/închiriere asupra terenului în caz de succesiune sau de înstrãinare a construcþiilor
realizate pe aceste terenuri;   

8. urmãreºte  respectarea  clauzelor  contractuale  prevãzute  în  contractele  de  închiriere  ºi
concesiune, procedând la rezilerea acestora atunci când se încalcã înþelegerea pãrþilor.

9. realizeazã  din  partea  concedentului  inspecþia  bunurilor,  stadiul  de  realizare  a
investiþiilor, precum ºi modul în care este satisfãcut interesul public prin realizarea activitãþii de
cãtre concesionar;

10. Participã  la  constituirea  bãncii  de  date  prin  înregistrarea  si  inventarierea  datelor
cadastrale;

11. intretine baza de date privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul oraºului Bicaz
12. ssigurã  actualizarea  planurilor  topografice  cu  inventarierea,  cadastrarea  tehnico-

imobiliarã ºi a planurilor cu reþelele subterane de pe teritoriul oraºului;
13. colaboreazã cu compartimentul juridic atunci când bunurile din domeniul public ºi privat

fac obiectul unor litigii, efectueazã analize referitoare la expertizele topo ; 
14. asigurã arhivarea documentelor create în compartiment; 
15. pune la dispoziþia arhitectului ºef hãrþile ºi planurile aflate în baza de date; 
16. soluþioneazã  sesizãrile  ºi  reclamaþiile  cetãþenilor  referitoare  la  problemele  ce  þin  de

activitatea compartimentului.  
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17. intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu compartimentul juridic in vederea
elaborarii  proiectelor  de  dispozitii  ale  Primarului  si  de  hotarari  ale  Consiliului  Local  specifice
activitatii serviciului;

18. face propuneri privind schimbarea destinaþiei unor terenuri corespunzãtor necesitãþilor
oraºului; 

19. prezintã  la  cererea  Consiliului  local  ºi  a  primarului,  rapoarte  ºi  informãri  privind
activitatea de cadastru general ;

20. elaboreazã  ºi actualizeazã regulamentele de concesionare ºi închiriere a bunurilor din
domeniul  privat al oraºului Bicaz (colaborare cu compartimentul juridic).

21. atribuie locuri de parcare la solicitarea cetatenilor in limita locurilor disponibile, potrivit
legii;

22. þine evidenþa parcãrilor din oraº;
23. are  acces  la  baza  de  date  ºi  informaþii  urbane  (hãrþi,  schiþe,  planuri  cadastrale,

documentaþii  ºi  planuri  de  urbanism  ºi  amenajarea  teritoriului)  ºi  contribuie  la  actualizarea
periodicã a acestor date;

24. verificarea  amplasãrii  parcelelor  în  intravilanul  sau  extravilanul  localitãþii,  precum ºi
vizarea planurilor cadastrale sau eliberarea unor adeverinþe în acest sens

25. colaboreazã la punerea în posesie a persoanelor fizice ºi juridice care deþin terenuri în
oraºul Bicaz ca urmare a sentinþelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren ºi
vânzãri; 

26. elibereazã acordurile de intabulare a dreptului de folosinþã asupra terenurilor proprietatea
oraºului Bicaz, conform Legii 7/1996; 

27. participã la  acþiuni  de  mãsurare,  verificare  ºi  realizare de planuri  de situaþie  cu  alte
compartimente din cadrul Primarie 

28. intocmeºte  notele  de  constatare  pentru  imobilele  proprietate  a  oraºului  ºi  asigurã
actualizarea din punct de vedere al publicitãþii imobiliare (carte funciarã) ale acestora;

29. participã  la  acþiunea  de  delimitare  a  teritoriului  administrativ  al  oraºului  ºi  asigurã
conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;

30. participã la activitatea de stabilire ºi delimitare a intravilanului oraºului, conform PUG, în
colaborare cu arhitectul ºef;

31. asigurã colaborarea dintre Primãria oraºului Bicaz ºi Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Neamþ ºi Biroul de Carte funciarã  Bicaz;

32. întocmeºte  studii de oportunitate în vederea  concesionãrii ºi  închirierii de bunuri din
domeniul  public  ºi  privat  al  oraºului  ºi  studii  de oportunitate  în  vederea  vânzãrii  de bunuri  ce
aparþin domeniului privat al oraºului.

33. întocmeºte în termen materialele ce susþin proiectele de hotãrâri ce urmeazã a fi supuse
aprobãrii Consiliului Local.

34. întocmeºte ºi actualizeazã inventarul domeniului public ºi privat al oraºului Bicaz, pentru
bunurile immobile ºi îl supune spre aprobare Consiliului local.

35. întocmeºte documentaþia cu privire la modificarea domenuilui public al oraºului Bicaz ºi
o transmite Consiliului Judeþean în vederea promovãrii proiectului de hotãrâre de Guvern cu privire
la modificarea anexei hotãrârii  de Guvern de atestare a domeniului public al  judeþului Neamþ,
respectiv al oraºului Bicaz.

36. exercitã  ºi  alte  atribuþii  stabilite  prin  legi  sau  alte  acte  normative,  prin  hotãrâri  ale
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consiliului local sau dispoziþii ale primarului;

Art. 23.3.  Compartimentul  protecþia mediului  
Personalul angajat în acest compartiment desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. verificã respectarea programului de lucrãri privind asigurarea curãþeniei stradale de cãtre firmele

de salubritate;
2. verificã  respectarea  obligaþiilor  privind  întreþinerea  curãþeniei  de  cãtre  instituþiile

publice,  operatorii  economici,  persoanele  fizice  ºi  juridice,  respectiv  curãþenia  faþadelor,  a  locurilor  de
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor  gospodãreºti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le
deþin  sau  în  care  funcþioneazã,  a  trotuarelor,  a  rigolelor,  a  cãilor  de  acces,  a  parcãrilor,  a
terenurilor din apropierea garajelor ºi a spaþiilor verzi ;

3. verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei în locurile publice;
4. verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei albiilor râurilor ºi a cursurilor de ape

ce traverseazã oraºul Bicaz  ;
5. vegheaza la aplicarea legislaþiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide ºi solide

pe domeniul public, în ape curgãtoare ºi în lacuri ;
6. verificã  respectarea  prevederilor  legale  de  mediu  de  cãtre  operatorii  economici,  în  limita

competenþelor;
7. constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni contravenþionale pentru încalcarea  prevederilor

legale specifice.
8. acþioneazã  pentru  refacerea  ºi  protecþia  mediului  înconjurãtor  în  scopul  creºterii

calitãþii factorilor de mediu;
9.  întocmeºte rapoarte statistice solicitate de Agenþia pentru Protecþia Mediului ºi de alte
instituþii ºi autoritãþi.

Activitãþile specificate mai sus nu sunt limitative.
                

COMPARTIMENT ACHIZITII, CONTRACTE, LICITATII, DEZVOLTARE LOCALÃ

Art. 24. Compartimentul achizitii, contracte licitatii, dezvoltare localã face parte din aparatul de
specialitate al Primarului orasului Bicaz ºi este direct subordonat viceprimarului orasului; 

Personalul angajat în acest compartiment  desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. participã la elaborarea programului anual al achiziþiilor publice, pe baza necesitãþilor

ºi prioritãþilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituþiei;
1. întocmeºte  nota  justificativã  pentru  alegerea  procedurii  de  atribuire  a

contractelor  de  achiziþii  publice,  conform prevederilor  legislaþiei  în  vigoare,  dupã primirea
referatului de necesitate a achiziþiei întocmit de compartimentul care solicitã achiziþia;

2. aplicã procedurile de achiziþii publice în conformitate cu legislaþia în vigoare ºi funcþie de
valoarea estimatã a achiziþiei:

3. elaboreazã sau, dupã caz, coordoneazã activitatea de elaborare a documentaþiilor de atribuire
a contractelor de achiziþii publice ºi a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de
concesiune de servicii;

4. verificã îndeplinirea condiþiilor de lansare a procedurilor de achiziþii publice;
5. îndeplineºte  obligaþiile  referitoare  la  publicitate  privind  procedurile  de  atribuire  a

contractelor de achiziþii publice, conform reglementãrilor în vigoare ;
6. asigurã  pregãtirea  documentelor  necesare  desfãºurarii  achiziþiilor  publice  de  produse,

servicii  ºi  lucrãri  privind  execuþia  investiþiilor  publice  ºi  rãspunde  de  desfãºurarea  acestora  în
condiþiile reglementãrilor în vigoare la data organizãrii;

7. verificã  dacã  actele  normative  care  reglementeazã  achiziþiile  publice  prevãd  termene
pentru diverse activitãþi ce se desfãºoarã cu ocazia  achiziþiilor,  ºi  asigurã desfãºurarea lor în
cadrul termenelor stabilite;

20



2. verificã dacã actele normative care reglementeazã achiziþiile publice prevãd ca,  anterior
lansãrii documentaþiilor pentru efectuarea achizitiilor, acestea sã fie studiate de anumite instituþii ºi
organisme prevãzute de lege, asigurã îndeplinirea acestei condiþii ºi susþine documentaþiile transmise
pentru studiere;

3. rãspunde tuturor clarificãrilor solicitate de ofertanþii care au obþinut în condiþiile  legii
documentaþia  pentru elaborarea ºi  prezentarea ofertei  ºi  asigurã  transmiterea cãtre toþi
ofertanþii a comunicãrii privind rezultatul aplicãrii  procedurii pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii ºi lucrãri;

8. participã ca membri în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de  furnizare,
servicii ºi lucrãri;

1. protejeazã  proprietatea  intelectualã  ºi/sau  secretele  comerciale  ale
participanþilor, precum ºi interesele instituþiei ºi confidenþialitatea, în limitele  prevãzute în cadrul
legal ºi/sau cel intern existent, la organizarea licitaþiilor ºi pe parcursul desfãºurãrii lor;

9. întocmeºte procesele-verbale prevãzute de lege ale comisiei de evaluare;
10. prezintã ordonatorului de credite raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziþii

publice, in vederea aprobarii;
15.transmite documentele de adjudecare a achiziþiilor publice factorilor mentionaþi în actele 
normative în baza cãrora s-au organizat achiziþiile ºi/sau în reglementãri interne;

16.întocmeºte contractele de furnizare,  servicii  ºi  lucrãri  ºi  le înainteazã spre  semnare
pãrþilor contractante, dupã care le prezintã pentru înregistrarea în registratura;

17. constituie ºi pãstreazã dosarul achiziþiei publice;
18.  urmãreºte furnizorii de investiþii pe contracte ºi obiective de investiþii;
19..întocmeºte  ºi  transmite  conform  prevederilor  legale,  catre  Autoritatea  Nationala  pentru

Reglementarea  si  Monitorizarea  Achizitiilor  Publice,  Programul  ºi  Raportul  anual  privind
achizitiile publice.

20. întocmeºte materialele de ºedinþã ce susþin proiectele de hotãrîri  iniþiate ºi au legãturã cu
activitatea compartimentului.

COMPARTIMENT MANEGEMENT PROIECTE

Art. 25. Compartimentul managementul  proiectelor face parte din aparatul  de specialitate  al
Primarului orasului Bicaz ºi este în subordinea directã a viceprimarului.

Personalul angajat desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
25.1.  Activitãþi privind planificarea ºi organizarea:
1. identificã diferite domenii ºi programe, precum ºi proiecte cu finanþare  europeanã,

internaþionalã sau naþionalã, corespunzãtoare cerinþelor comunitãþii locale;
2. realizeazã completarea cererilor de finanþare în vederea obþinerii finanþãrilor necesare;
3. întocmeºte  ºi  realizeazã  toate  documentele  necesare  depunerii  proiectelor  cu  finanþare

europeanã, internaþionalã sau naþionalã;
4. întocmeºte  integral  ºi  depune  dosarele  complete  la  Organismele  Intermediare  sau  la

Autoritãþile de Management ale Programelor de finanþare, în vederea obþinerii finanþãrilor;
5. asigurã managementul  integrat  în vederea implementãrii  proiectelor  cu finanþare

externã  ºi  naþionalã  prin  coordonarea,  organizarea,  controlul,  monitorizarea ºi  planificarea
activitãþilor proiectelor;

6. participã, alãturi de beneficiarii  direcþi, la identificarea, modificarea sau  schimbarea
activitãþilor cuprinse în proiecte;

7. coordoneazã  elaborarea  termenilor  de  referinþã  de  cãtre  beneficiarii  direcþi  ai

21



activitãþilor cuprinse în proiect pentru încadrarea în termenele prevãzute în planul de achiziþii;
8. elaboreazã ºi fundamenteazã bugetele necesare implementãrii proiectelor;
9. asigurã relaþii funcþionale cu instituþiile finanþatoare, în vederea îndeplinirii scopurilor ºi

rezultatelor proiectelor;
10. întocmeºte rapoarte cãtre instituþiile abilitate cu date, informaþii ºi documente prevãzute în

procedurile de finanþare;
11. colaboreazã  permanent  ºi  pãstreazã  legãtura  cu  Organismele  Intermediare  sau  cu

Autoritãþile de Management ale Programelor de finanþare ºi rãspunde tuturor solicitãrilor acestora;
12. reprezintã  instituþia,  în  legãturã  cu  derularea  proiectelor,  în  relaþiile  directe  cu

Autoritatea de Management, cu Organismele Intermediare, cu Autoritatea de Implementare, cu partenerii
de proiect, cu firmele ºi instituþiile implicate în implementarea activitãþilor proiectelor;

13. asigurã cadrul metodologic ºi organizatoric pentru avizarea ºi implementarea în  cele mai
bune condiþii ale tuturor proiectelor;

14. analizeazã ºi elaboreazã documente legate de problematica integrãrii europene;
15. realizeazã  diferite  analize  pentru  evidenþierea  factorilor  favorabili  ºi

nefavorabili derulãrii proiectelor, atat în mediul intern, cât ºi în mediul extern;
16. evalueazã impactul mãsurilor dispuse de conducerea autoritãþii publice;
17. evalueazã ºi monitorizeazã activitatea echipei de proiecte pe baza rapoartelor periodice de

activitate;
18. asigurã informarea periodicã a Consiliului Local ºi a Primarului orasului cu privire la stadiul

derulãrii proiectelor ºi la rezultatele obþinute;
19.  întocmeºte  documente  subsecvente  aprobãrii  fiºelor  de  proiect  pentru  angajaþii

serviciului ;
20. participã permanent la: seminarii, cursuri de formare iniþialã ºi continuã, conferinþe,

dezbateri, lansãri de proiecte, schimburi de experienþã, bune practici ºi know -- how, reuniuni locale,
judeþene, regionale, naþionale ºi internaþionale, etc., cu relevanþã pentru obiectul de activitate al
U.I.P.;

21. coordoneazã procesul de întãrire a capacitãþii administrative ºi de accelerare a reformei în
administraþia publicã;

25.2. Activitãþi privind implementarea:
1. coordoneazã, implementeazã, monitorizeazã, evalueazã ºi supervizeazã toate  activitãþile

derulate în cadrul contractelor încheiate în cadrul proiectelor,  asigurându-se de atingerea, de
cãtre  contractori  ºi  beneficiarii  finali,  a  obiectivelor  ºi  a  rezultatelor  preconizate  ºi  de
efectuarea în bune condiþii a tuturor acþiunilor ºi activitãþilor;

1. asigurã  analiza  documentelor  tehnice  ºi  coordonarea  fluxului  informaþiilor  între pãrþile
interesate: beneficiari direcþi, contractor, consultanþi, executanþi, etc.;

2. monitorizeazã pe teren diferitele etape de derulare a proiectelor ºi evalueazã desfãºurarea
activitãþilor proiectelor conform graficelor de realizare a investiþiilor;

3. întocmeºte rapoartele intermediare, de progres ºi finale aferente proiectelor;
4. membrii echipei U.I.P. fac parte din diferite comisii de recepþie a lucrãrilor de  execuþie

parþiale ºi finale specifice proiectelor în implementare;
1. planificã ºi realizeazã conform planului aprobat toate mãsurile de asigurare a  vizibilitãþii

proiectului ºi a relaþiilor cu mass-media;
5. asigurã diseminarea rezultatelor proiectului;
6. revizuieºte, evalueazã ºi propune recomandãri privind simplificarea, modernizarea

ºi îmbunãtãþirea modalitãþilor de realizare a proiectelor;
7. monitorizeazã ºi  evalueazã întreaga desfãºurare a  proiectelor în diferite etape :  iniþiere,

întocmire, depunere, aprobare, implementare, derulare, finalizare, diseminare;
10. întocmesc efectiv documentaþia ce constituie un proiect de finanþare, dacã legea nu impune
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o pregãtire profesionalã adecvatã.
25.3.  Activitãþi privind contractarea :
1. realizeazã planificarea achiziþiilor publice necesare derulãrii ºi implementãrii proiectelor;
2. iniþiazã procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrãri ºi bunuri achiziþionate

pentru componentele ºi subcomponentele cuprinse în proiecte;
3. participã la  constituirea comisiilor de evaluare a  expresiilor  de  interes,  a  ofertelor

tehnice ºi financiare depuse, în vederea contractãrii lucrãrilor,  bunurilor sau  serviciilor ce fac
obiectul procedurii de achiziþie;

4. participã,  împreunã  cu  compartimentul  "Achiziþii  publice",  la  elaborarea
documentaþiilor de licitaþie în conformitate cu solicitãrile beneficiarilor, cu prevederile ghidurilor
solicitantului ºi cu normele legislative în vigoare;

5. asigurã corespondenþa cu instituþiile finanþatoare pentru obþinerea avizelor necesare în
decursul derulãrii procedurilor de achiziþii;

6. participã la procesul de negociere ºi  semnare a contractelor alãturi de  persoanele
autorizate în acest sens;

7. verificã buna derulare a contractelor;

                SERVICIUL VOLUNTAR  PENRU SITUATII  DE URGENTA

    Art. 26.  Servicul  Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã este în subordinea viceprimarului.
Personalul angajat în acest serviciu desfãºoarã urmãtoarele activitãþi: 
26.1. Activitãþi pe linie de situaþii de urgenþã ºi protecþie civilã:
1. organizeazã ºi conduce acþiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în

caz de incendiu, avarii, calamitãþi naturale, inundaþii, explozii ºi alte situaþii de urgenþã;
1. planificã ºi conduce activitãþile de întocmire, aprobare, actualizare, pãstrare ºi de  aplicare a

documentelor operative, prevãzute de actele normative în vigoare;
2. asigurã,  verificã  ºi  menþine  în  mod permanent,  în  stare  de  funcþionare  punctele  de

comandã (locurile de conducere) în situaþii de urgenþã ºi le doteazã cu  materialele ºi documentele
necesare, potrivit ordinelor în vigoare; 

3. asigurã mãsurile organizatorice, materialele ºi documentele necesare privind înºtiinþarea ºi
aducerea personalului serviciului voluntar la sediul instituþiei în cazul producerii unor urgenþe
civile sau la ordin; 

4. coordoneazã,  procesul  de  pregãtire  al  voluntarilor  pentru  ridicarea  capacitãþii  de
intervenþie, potrivit documentelor întocmite în acest scop; 

5. face propuneri privind îmbunãtãþirea activitãþii de prevenire ºi eliminarea stãrilor de pericol;
6. executã instructajul general pentru angajaþii primãriei, instructajul periodic cu  ºefii  de

servicii, birouri ºi compartimente, ºi instructajul pentru lucrãri periculoase;
7. întocmeºte ºi actualizeazã permanent documentele operative ale serviciului, informându-l pe

Primar despre acestea;
8. împreunã cu compartimentul de prevenire verificã modul de respectare a mãsurilor de

prevenire în gospodãriile populaþiei,  ºi  pe teritoriul agenþilor ºi  operatorilor economici din raza
localitãþii;

9. face propuneri privind îmbunãtãþirea activitãþii de prevenire ºi eliminarea stãrilor de pericol;
2. pregãteºte ºi asigurã desfãºurarea bilanþului anual al activitãþii serviciului ;
10. efectueazã studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã

„Petrodava” al Judeþului Neamþ;
3. promoveazã în permanenþã activitatea serviciului în rândul populaþiei ºi elevilor ºi asigurã

recrutarea permanentã de voluntari; 
14. planificã ºi conduce activitãþile de întocmire, aprobare, actualizare, pãstrare ºi de aplicare a
documentelor operative, prevãzute de actele normative în vigoare; 
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15. asigurã  înºtiinþarea  ºi  alarmarea  populaþiei  în  caz  de  situaþie  de  urgenþã  ºi
coordoneazã evacuarea acesteia din zonele afectate; 
16. asigurã buna funcþionare a sitemului de alarmare si instiintare al popu latiei ; 
17. rãspunde de pãstrarea secretelor de serviciu conform legislatiei in vigoare; 
18. întocmeºte ºi pãstreazã documentele operative ale Compartimentului de Protecþie
Civilã respectând procedurile ordinelor ºi instrucþiunile in vigoare; 
19. îndeplineºte ºi alte atribuþii stabilite prin legislaþia în materie.
26.2. Activitãþi pe linie de PSI:
1. participã la elaborarea þi aplicarea concepþiei de apãrare împotriva incendiilor la nivelul

orasului Bicaz;
2. controleazã  aplicarea  normelor  de  apãrare  împotriva  incendiilor  la  personae  fizice  ºi

juridice;
3. propune includerea în bugetul Primariei a fondurilor necesare organizãrii  activitãþii

de  apãrare  împotriva  incendiilor,  dotãrii  cu  mijloace  tehnice  pentru  apãrarea  împotriva
incendiilor þi echipamente de protecþie specifice;

4. îndrumã þi controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor;
5. prezintã  conducerii,  semestrial  sau  ori  de  câte  ori  situaþia  impune,  raportul  de

evaluare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor;
6. întocmeºte toate actele ºi documentele conform Normelor Generale de Apãrare  împotriva

incendiilor.
7. . îndeplineºte ºi alte atribuþii stabilite prin legislaþia în materie.

COMPARTIMENT PIAŢÃ

Art.27. Compartimentul piaþã este în subordinea viceprimarului si desfãºoarã urmãtoarele
activitãþi principale:

1. creeazã  cadrul  optim  de  desfãºurare  a  activitãþilor  de  comercializare  a  produselor  ºi
serviciilor de piaþã, care sã respecte principiile concurenþei loiale, cele de protejare  a  vieþii,
sãnãtãþii, securitãþii ºi intereselor economice ale consumatorilor, precum ºi a mediului;

1. verificã dacã utilizatorii pieþei au calitatea de producãtor/comerciant conform prevederilor
legale ºi nu permite accesul altor producãtori/comercianþi care nu au calitatea de producãtor atestatã
potrivit legii.

2.  afiºeazã la loc vizibil orarul de funcþionare, precum ºi tarifele practicate pentru serviciile de
piaþã.

3. ia mãsuri de control al activitãþii comerciale desfãºuratã în pieþe ºi sprijinã organele de
control autorizate în acþiunile desfãºurate de cãtre acestea;

4. nu admite în piaþã un numãr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de  vânzare
existente în sectorul de piaþã destinat desfacerii produselor;

5. asigurã securitatea pieþei cu ajutorul  Poliþiei Locale Bicaz ;
6. asigurã evidenþa solicitãrilor locurilor de vânzare ºi asigurã atribuirea acestora producãtorilor

agricoli ºi comercianþilor de produse de uz gospodãresc, în ordinea solicitãrilor;
7. permite desfãºurarea activitãþii comerciale în cadrul pieþei numai de cãtre producãtorii

agricoli ºi comercianþii care au achitat taxa stabilitã de consiliul local;
8. controleazã dacã mijloacele de mãsurare proprietatea utilizatorilor pieþei sunt verificate din

punct de vedere metrologic ºi  interzice folosirea celor care nu  corespund prevederilor legale în
domeniu;
asigurã un numãr de cântare în stare de funcþionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaþã 
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destinate comercializarii de cãtre producãtorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor ºi 
seminþelor;

14. asigurã  gratuit  cântare  de  control  pentru  verificarea  de  cãtre  cumpãrãtori  a
corectitudinii cântãririlor;

15. asigurã salubrizarea pieþei zilnic ºi ori de câte ori este necesar;
14. asigurã utilitãþile în piaþã;
15. întreþine în mod corespunzãtor mobilierul din piaþã ºi ia mãsuri pentru repararea acestuia;
16. asigurã menþinerea permanentã a curãþeniei la locurile de vânzare ºi în jurul acestora ;
17. nu permite expunerea de mãrfuri în afara locului de vânzare alocat;
18. nu permite oferirea spre vânzare a mãrfurilor din mers;
19. ia toate mãsurile necesare pentru ca procesul de vânzare sã se realizeze doar în perioada în

care piaþa este deschisã;
24. urmãreºte modernizarea ºi valorificarea cât mai bunã a spaþiilor aferente pieþelor.

                SERVICIUL TEHNIC
Art.28. Serviciul Tehnic este în subordinea viceprimarului ºi are urmatoarele compartimente:
- Compartiment Transport;
- Compartiment spatii verzi.
- Pajiºti, pãºune
Art.28.1.  Compartimentul Transport desfãºoarã urmãtoarele activitãþi principale:
1. Verificarea zilnica a starii tehnice a maºinilor care sunt operative;
2. Asigura zilnic intretinerea lor;
3. Gestionarea tuturor bunurilor pe care le are in inventor;
4. Completeaza zilnic foile de parcurs;
5. Asigura si vegheaza la transportul pasagerilor si a marfurilor pe care le transporta;
6. Respecta cu strictete regulile de circulatie;
7. Participa la distribuirea documentelor la toate institutiile publice, judetene;
8. Asigurã  toate  documentele  prevãzute  de  lege  pentru  ca  autovehicolele  deþinute  de

Primãrie sã poatã circula în mod legal pe drumurile publice;
Art.28.2.  Compartimentul  întretinere  spaþii  verzi desfãºoarã  urmãtoarele  activitãþi

principale:
1. efectueazã lucrãri de întreþinere a spaþiilor verzi din orasul Bicaz;
2. urmãreºte derularea contractelor ºi comenzilor de întreþinere spaþii verzi privind respectarea

termenelor ºi tehnologiei lucrãrilor;
3. urmãreºte derularea contractelor de tãiere – toaletare arbori ºi arbuºti ornamentali

privind respectarea termenelor ºi tehnologiei lucrãrilor;
4. verificã lucrãrile executate;
5. verificã ºi redacteazã rãspunsuri la sesizãrile cetãþenilor care se referã la necesarul de

material dendrologic, tãierile ºi toaletãrile de arbori ºi alte situaþii  privitoare la spaþiile verzi din
orasului Bicaz;

6. intervine în cazul cãderii accidentale a unor arbori în orasului Bicaz.
7. precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale;
8. mãturatul ºi întreþinerea curãþeniei cãilor publice;
9. curãþarea ºi transportul zãpezii de pe cãile publice ºi menþinerea în funcþiune a acestora pe

timp de polei sau de îngheþ;
10. colectarea ºi transportul la rampa de depozitare a deºeurilor rezultate  din activitãþi de

construcþii ºi demolãri.
11. verificã menþinerea curãþeniei la locurile special amenajate de depozitare a  gunoiului

din cadrul asociaþiilor de proprietari, înmâneazã notificãri scrise
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12. verificã prezenþa zilnicã ºi a lucrãrilor efectuate de cãtre persoanele care solicitã  venitul
minim garantat ºi presteazã munca în folosul comunitãþii, conform Legii nr. 416/2001;

13. verificã  ºi  rezolvã  reclamaþiilor  primite  de  la  cetãþeni  privitoare  la  efectuarea
activitãþilor de efectuare a curãþeniei contractate la nivelul orasului Bicaz; 

14. colecteazã ºi transportã deºeurile de la instituþiile de învãþãmânt din orasul Bicaz la
rampa de depozitare a deºeurilor.

Art.28.3. In activitatea de întreþinere a parcurilor ºi dotãri urbane desfãºoarã urmãtoarele activitãþi
principale:

1. întreþine spaþiile de joacã ºi agrement din orasul Bicaz;
2. reparã ºi întreþine mobilierului urban;
3. intretine parcurile orasului.
Art.28.3. Compartimentul Pajisti, pãºune desfãºoarã urmãtoarele activitãþi;
1. asigurã ºi rãspunde de integritatea fondului forestier pe care –l are în gestiune,
2. executã permanent prin patrulãri,  individual sau în  echipe organizate de cãtre  ºeful de

district ºi anunþã imediat conducerea despre producerea unor eventuale pagube;
3. aduce la  cunoºtinþa conducerii   toate  sesizãrile  ce privesc pagubelor  produse fondului

forestier aflat în pazã prin tãieri ilegale de arbori, distrugeri sau vãtãmãri ale arborilor, plantaþiilor,
semãnãturilor directe ºi regenerãrilor natural din raza cantonului;

4. împreunã cu pãdurarul verificã starea fondului forestier aflat în patrimoniul oraºului Bicaz,
5. pãdurarul ºi salariatul Primãriei oraºului Bicaz rãspunde patrimonial, în condiþiile legii,

pentru arborii, puieþii ºi lãstarii tãiaþi illegal scoºi din pãmânt , distruºi sau degradaþi, sustraºi sau
aflaþi pe teren, nejustificaþi prin procese verbale de constatare a contravenþiilor ºi infracþiunilor
încheiate  anterior  declanºãrii  controlului  sau   justificaþi  prin  acte  care  ulterior  controlului  s-au
dovedit, prin decizii definitive ale instanþelor judecãtoreºti, a fi neîntemeiate, precum ºi pentru orice
alte pagube aduse patrimoniului aflat în gestiune , stabilite în condiþiile legii;

6. urmãreºte  ºi  semnaleazã  apariþia  bolilor  ºi  dãunãtorilor  pãdurii  pe  raza  cantonului,
întocmind raport de semnalare a celor constatate, pe care le depune la ocol ºi primãrie;

7. în cazul apariþiei de produse accidentale (doborâturi ºi rupturi de vânt, întocmeºte în cel
mai scurt timp, un raport de semnalare pe care-l depune la ocol ºi primãrie;

8. împreunã cu pãdurarul executã toatã gama de lucrãri silvice existente pe raza cantonului ºi
anume curãþiri,  degajãri,  rãrituri,  împãduriri,  întreþinere culturi,  ajutorarea regenerãrii  natural  a
fondului forestier, etc.

9. verificã  lunar  respectarea  regulilor  silvice  de  exploatare  a  masei  lemnoase  în  toate
parchetele aflate în exploatare pe raza cantonului ºi sesizeazã eventualele abateri ºi încheie procese
verbale cu cele constatate pe care le depune la primãrie.

    SERVICIUL ADMINISTRAÞIE  PUBLICÃ LOCALÃ

Art.29.   Serviciul administraþie publicã localã face parte din aparatul de  specialitate al
Primarului orasului Bicaz, este subordonat direct Secretarului orasului ºi are în structura sa urmãtoarele
compartimente :

- Compartiment fond funciar si registru agricol;
- Compartiment I.T., P@PI;.
 - Compartiment relaþii publice, registratura;
 Art. 29.1 Compartimentul Fond- funciar; registru - agricol  desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

a). In acivitatea desfasurata de Fond -Funciar
1. întocmeºte documentaþia necesarã privind atribuirea în proprietate a suprafeþelor de teren

aferent pentru cetãþeni care au cumparat case de la stat sau de la alþi cetãþeni;
2. verificã ºi identificã imobile, în vederea eliberãrii certificatului pentru atestarea posesiei

sub nume de proprietar;
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3. întocmeºte  documentaþiile  necesare  pentru  ºedinþele  Consiliului  Local  privind
înregistrarea în domeniul privat al Oraºului Bicaz a suprafeþelor de teren care aparþin oraºului;

4. asigurã  întocmirea  documentaþiilor  privind  constituirea   ºi  reconstituirea  dreptului  de
proprietate privatã asupra terenurilor;

5. prezintã  Hotãrârile  comisiei  locale  fond  funciar  ,comisiei   judeþene  fond  funciar,  în
vederea emiterii de Hotãrâri ºi Ordine privind legile funciare;

6. asigurã colaborarea cu Oficiul de Cadastru ºi Publicitate imobiliarã privind intocmirea ºi
eliberarea titlurilor de proprietate ;

7. participã efectiv la punerea în posesie  a cetãþenilor cãrora li se constituie sau reconstituie
dreptul de proprietate privata asupra terenurilor agricole sau forestiere;

8.   þine evidenþa ºi elibereazã cãtre   cetãþeni   titlurile de proprietate atribuite prin legile
funciare ;   

9. întocmeºte procesele verbale de punere în posesie pentru terenurile atribuite prin legile
funciare;

10. tine legãtura cu reprezentaþii  Ocoalelor  Silvice de pe raza administrativã a  Oraºului
Bicaz pentru atribuirea, propunerea de amplasamente precum ºi protocoale de punere la dispoziþia
comisiei locale fond funciar de terenuri forestiere;

11. acordã consultanþã privind folosirea eficientã a Fondului funciar ; 
12. verificã  ºi  avizeazã  delimitarea suprafeþelor de  teren pentru solicitanþi care au acþiuni

în instanþã, având colaborare directã cu  consilierul  juridic  care reprezintã Primarul în instanþã ;
13. participã la  acþiunea  de  delimitare  a  teritoriului  administrativ  al  oraºului  ºi   asigurã

conservarea punctelor  de hotar materializate prin borne;
14. întocmeºte rapoarte agricole statistice privind evidenþa structurilor terenurilor agricole,

care sunt   prezentate Direcþiei de dezvoltare ruralã- statisticã agricolã precum   ºi  la Oficiul de
cadastru ºi Publicitate imobiliare;

15. furnizeazã date pentru registrul agricol privind terenurile agricole ºi forestiere primite cu
titlu de proprietate prin legile fondului funciar;

16. verificã  deþinerea folosinþei suprafeþelor de teren ori a animalelor, precum ºi  existenþei
produselor pentru  întocmirea certificatelor  de producãtor agricol 

17.  susþine proiectele de Hotãrâri prin întocmirea rapoartelor de specialitate  din domeniul
de activitate,  în faþa comisiilor de specialitate  ºi participã la ºedinþele  Consiliului local unde
rãspunde la interpelãri; 

18. identificã ºi inventariazã terenurile disponibile ºi libere de sarcini,în scopul aplicãrii Legii
nr.15/2003  –  privind  sprijinul  acordat  tinerilor,   pentru  construirea  unei  locuinþe   proprietate
personalã;

19. la  solicitarea  cetãtenilor  ºi  a  instanþelor  judecãtoreºti  privind  soluþionarea   litigiilor
privind constatarea,   constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri,
elibereazã documentele care au stat la baza emiterii propunerilor comisiei de fond funciar;

20. þine evidenþa  terenurilor agricole  arendate;
21. soluþioneazã  împreunã cu compartimentul juridic,  reclamaþiile cetãþenilor  care fac

referire la dreptul de proprietate privatã asupra terenurilor constituite sau reconstituite prin  legile
funciare;

22. elibereaza din arhiva   Primariei documente care au stat la baza emiterii unor acte ;
b).  În  activitatea  desfaºuratã  în  cadrul  registrului  –agricol,  personalul  desfãºoarã

urmãtoarele activitãþi: 
1. completeazã  registrele  agricole  în  format  clasic  (pe  hârtie) ºi în format electronic cu
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datele  specifice  în  conformitate  cu  prevederile  Ordonanþei  Guvernului   nr.28 / 2008, Legii nr.
98 / 2009, ºi H.G. nr. 1632 / 2009, atât la sediul  Primãriei cât ºi prin vizitarea gospodãriilor din
oraºul Bicaz ºi satele    componente, la termenele stabilite de lege.

2. þine la zi registrele agricole, operând modificãrile survenite în urma   vânzãrii/cumpãrãrii,
obþinerii de bunuri ca urmare a succesiunilor etc. 

3. centralizeazã  datele  în  registrul  agricol  centralizator,  prezentând  situaþia  la  Direcþia
Judeþeanã de Statisticã pentru verificarea datelor înscrise.

4. dã relaþii petenþilor în legãturã cu poziþiile de rol din registrele agricole curente ºi din
arhivã asigurând zilnic activitatea de relaþii cu publicul în  acest domeniu;

5. întocmeºte  rapoartele  statistice  R.Agr.,  asigurând  furnizarea  acestora  cãtre  Direcþia
udeþeanã de Statisticã la termenele stabilite.

6. verificã  deþinerea  suprafeþelor  de  teren  ºi  existenþa  produselor  în  vederea  întocmirii
certificatului de producãtor.

7. întocmeºte ºi elibereazã certificatele de producãtor agricol deþinãtorilor de teren, animale,
pomi fructiferi, în vederea valorificãrii produselor (legume,  fructe, produse lactate, etc.).

8. întocmeºte ºi elibereazã la cerere, atât din registrele agricole curente cât ºi din cele aflate în
arhivã,  adeverinþe  pentru  E-ON,  Poliþie,  S.P.C.L.E.P.,   A.P.I.A.,  Judecãtorie,  Notariat,  bãnci,
APASERV. etc.

9. întocmeºte ºi elibereazã adeverinþe în vederea întocmirii/prelungirii dosarelor de ajutor
social, a dosarelor pentru alocaþia de susþinere a familiei ºi cele de acordare a ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei, potrivit legislaþiei în vigoare.

10. pe baza datelor înscrise în registrele agricole, completeazã pe Anexa 24 datele referitoare
la bunurile imobile deþinute de defuncþi, în vederea deschiderii procedurii succesorale.

11. verificã ºi completeazã cererile tip de marcare a materialului lemnos de pe proprietãþile
cetãþenilor.

12. .participã  la  întocmirea  documentaþiei  pentru  schimbarea  categoriei  de  folosinþã  a
terenului, în conformitate cu legea.

13. se deplaseazã împreunã cu comisia de specialitate la faþa locului, la solicitarea petenþilor,
în  vederea  constatãrii  situaþiei  existente  pe  teren,  participând  la  întocmirea  ºi  eliberarea
certificatului de atestare a posesiei sub nume de proprietar.

14. participã la dezbaterile comisiei de aplicare a Legii nr.10 / 2001, întocmind procesele
verbale ºi asigurând documentele necesare desfãºurãrii ºedinþelor.

15. întreþine ºi actualizeazã la calculator  programul referitor la registrul agricol etc.

Art.29.2. Compartimentul relaþii publice,registraturã.
           Compartimentul relaþii publice, registraturã este în subordinea secretarului oraºului ºi
desfãºoarã urãtoarele activitãþi:

a). activitãþi cu privire la relaþii cu publicul:
1.  asigurã  primirea  ºi  înregistrarea  sesizãrilor  cetãþenilor,  a  solicitãrilor,  a  reclamaþiilor

adresate primãriei ºi Consiliului Local, distribuirea acesteia cãtre compartimentele de specialitate, în
vederea  soluþionãrii  în  termenele  legale,  þinând  astfel  evidenþa  intrãrilor  ºi  ieºirilor  de
corespondenþã la nivelul institutiei;

2. asigura legãtura permanentã cu publicul ºi înmâneaza cererile tip solicitate;
3. informeaza ºi îndruma publicul, referitor la atribuþiile si competenþa compartimentelor de

specialitate; 
4.  dã   informaþii primare vis-à-vis de  solicitãrile cetãþenilor;
5. urmãreste soluþionarea în termenul legal a reclamatiilor ºi sesizãrilor primite din partea
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unor  cetãþeni  sau   de  la  Consiliul  Judeþean,  Instituþia  Prefectului,  Guvernul  României  ºi  alte
instituþii;

6. afiºeaza  citaþiile  primite  de  la  Judecãtorii  ºi publicaþiile  de  vânzare  primite  de  le
executorii  judecãtoreºti la avizierul Primãriei ºi încheie proces verbal pentru   fiecare;

7. rezolva corespondenþa în termenul prevãzut de lege;
8. intocmeste ºi redacteaza  anual Raportul privind accesul la informaþiile de interes public,

conform legii 544/2001 ºi Raportul de soluþionare a petiþiilor, conform OG nr. 27/2002;
9. desfãºoarã ºi alte activitãþi prevãzute de legislaþia în domeniu.
b).  activitãþi cu privire la registraturã : 
1.  primeste  ºi  înregistreazã  corespondenþa  de  la  Oficiul  Poºtal,  Poºta  Secretã  Specialã,

Servicii de curierat ºi executa    serviciul de expediere a corespondenþei create la nivelul Primãriei
oraºului Bicaz;

 2. indosariazã ºi numeroteazã materialele de ºedinþã ale Consiliului Local (hotãrâri, anexe,
rapoarte de  specialitate); 

3. primeste de la Secretarul oraºului dispoziþiile emise de Primar ºi Hotãrârile adoptate de
Consiliul local ºi asigura transmiterea lor cãtre  persoanele ºi instituþiile interesate; 

4. desfãºoarã activitãþi de protocol; 
5. organizeazã ºedinþele ºi pregãteºte materialele necesare desfãºurãrii activitãþii protocolare; 
6. desfãºoarã activitãþi cu caracter specific: preluare comenzi telefonice, preluare ºi transmitere

mesaje telefonice, multiplicare, redactarea scrisorilor dictate de ºefi, clasarea documentelor,  scanarea
documentele ºi transmiterea lor prin fax, primirea ºi înregistreaza faxurile, procesarea documentelor
redactate de ºefii ierarhici;

   
  Art. 29.3. Compartiment I.T. desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. administrare R.E.C.L. (reteaua de calculatoare din cadrul proiectului EBC);
2. mentenantã calculatoare pimarie;
3. consultanþã hardware pentru angajatii primariei;
4. administrare site primarie;
5. editare material promovare (pliante, diplome, etc);
6. administrare P@P I (punct de acces public  la informatii).
7. Administrare ºi evidenþa reparaþiilor aparaturii I.T. 

                                 

      COMPARTIMENTUL RESURE UMANE

Art. 30. Compartimentul  Resurse umane, face parte din aparatul de  specialitate al Primarului
orasului  Bicaz,  subordonat  secretarului  oraşuluiui  şi  desfãşoarã  activitãþi  de  personal,  organizare
concursuri, organizare aparat de specialitate al Primarului şi salarizare;

a).  Activitãţi de personal:
1. întocmeşte, actualizeazã  şi pãstreazã dosarele profesionale ale funcţionarilor  publici  şi

registrul de evidenţã a funcţionarilor publici în format electronic;
2. întocmeşte şi actualizeazã registrul electronic de evidenţã a personalului contractual;
3. asigurã desfãºurarea evaluãrii anuale a angajaþilor instituþiei cu respectarea prevederilor

legale;
4. redacteãzã contracte individuale de muncã, acte adiţionale şi dispoziþii pentru personalul

contractual;
5. asigurã  sprijin  şefilor  direcţi  pentru  întocmirea fişelor  de post  ale  personalului  din

subordine, semnarea şi arhivarea acestora;
7. întocmeºte proiectul planului anual de ocupare a funcþiilor publice ºi îl transmite spre

avizare  Agenþiei  Naþionale  a  Funcţionarilor  Publici;  forma  avizatã  este  supusã  aprobãrii
Consiliului Local Bicaz;
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8. întocmeşte planul anual de perfecþionare profesionalã pe baza propunerilor ºefilor de
compartimente ca urmare a identificãrii nevoilor de formare profesionalã, cu ocazia evaluãrii
anuale;

7. comunicã  anual  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  planul  de  perfecţionare
profesionalã  a  funcþionarilor  publici  precum ºi  fondurile  prevãzute  în  bugetul  anual  propriu
pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  perfecþionare  a  funcþionarilor  publici,  organizate  la
iniþiativa ori în interesul autoritãþii sau instituþiei publice;

7. colaboreazã  cu Agenþia  Naþionalã  a  Funcþionarilor  Publici,  transmite  acestei  instituþii
modificãrile intervenite în situaþia funcþionarilor publici, conform prevederi lor legale;

8. verifica condicile de prezenţã a salariatilor;
9. solicitã compartimentelor funcþionale în luna decembrie a fiecãrui an, programarea

concediilor de odihnã pentru anul urmãtor;
10. elibereazã angajaþilor care îndeplinesc condiþii de pensionare documentele necesare în

vederea întocmirii dosarului de pensionare;
11. þine evidenþa concediilor fãrã platã, a absenþelor nemotivate ºi a sancþiunilor;
12. completeazã ºi  elibereazã adeverinþe  privind calitatea de  angajat,  adeverinþe  de  venit

solicitate de angajaþi;
13. actualizeazã  baza de  date  a  programului  informatic  de evidenþã angajaþi  ºi  calcul

salarii;
14. solicitã depunerea declaraþiilor de avere ºi de interese conform prevederilor  legale ºi

completeazã registrele declaraþiilor de avere respectiv de interese;
19. îndeplineºte  atribuþiile  de  consiliere  eticã  ºi  monitorizare  a  respectãrii  normelor  de

conduitã în cadrul autoritãþii publice locale a orasului Bicaz.
         b). Activitãţi  cu  privire  la  organizarea concursurilor pentru  angajare  şi
promovare în funcţie:

1. analizeazã împreunã cu celelalte compartimente ale instituþiei necesarul de personal
ºi în conformitate cu prevederile legale, cu acordul ordonatorului  principal de credite, asigurã
publicitatea organizãrii concursurilor pentru ocuparea posturi lor vacante;

2. solicitã de la Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici avizele prevãzute de  lege
pentru organizarea concursurilor în vederea recrutãrii funcþionarilor publici, a concursurilor pentru
promovare, pentru exercitarea temporarã a unor funcþii de conducere vacante;

3.    asigurã publicitatea concursurilor de recrutare conform prevederilor legale;
          4.  asigurã organizarea concursurilor de promovare a funcþionarilor publici ºi secretariatul
comisiilor de concurs ºi de soluþionare a contestaþiilor;  
          5.   pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, întocmeºte referatul ºi proiectul de
dispoziþie  privind  numirea  în  funcþii  publice,  încadrarea  sau  promovarea  salariaþilor  ºi
stabilirea salariilor de bazã. 
          6. întocmeºte dãrile de seamã statistice ºi alte forme de raportare care privesc numãrul de
personal, structura organizatoricã, formarea profesionalã, în limita documentelor deþinute; 
          c). Activitãţi  cu privire la organizarea aparatului de specialitate al Primarului:

1. în conformitate cu prevederile legale, întocmeºte rapoarte ºi proiecte de hotãrâri privind
structura organizatoricã a aparatului de specialitate al Primarului ºi serviciilor publice de interes
local;

1. face propuneri privind numãrul de personal necesar desfãºurãrii activitãþii, întocmeºte
proiectul organigramei ºi al statului de funcþii pe care le supune  avizãrii Primarului ºi aprobãrii
Consiliului Local;

2. pe baza propunerilor compartimentelor funcþionale ºi cu sprijinul Serviciului  juridic
contencios  ºi  al  Serviciului  administraþie  publicã  localã,  întocmeºte  ºi  supune  spre  aprobare
Consiliului Local, cu viza Primarului, Regulamentul de organizare ºi funcþionare;

2. face propuneri de modificare ºi completare a Regulamentului de Ordine Interioarã;
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3. urmãreºte întocmirea de cãtre ºefii compartimentelor a fiºelor postului, þine evidenþa
acestora ºi le face cunoscut salariaþilor conþinutul acestora, pe bazã de semnãturã.

4. urmãreºte  întocmirea  rapoartelor  de  evaluare  a  performanþelor  profesionale
individuale de cãtre ºefii compartimentelor pentru funcþionarii publici, anual sau ori de câte ori este
necesar, le supune spre aprobare Primarului ºi urmãreºte modul de soluþionare a contestaþiilor;

d).  activitãţi în domeniul  salarizãrii:
1. aplicã reglementãrile legale cu privire la stabilirea ºi acordarea drepturilor salariale ale

funcþionarilor publici ºi personalului contractual redactând proiectele actelor administrative specifice;
1. primeºte ºi verificã pe baza condicii de prezenþã, pontajul pentru personalul din  cadrul

aparatului de specialitate al Primarului ºi al serviciilor publice de interes local;
2. urmãreºte modul de stabilire a drepturilor privind concediile de odihnã, a concediilor

pentru incapacitate temporarã de muncã;
3. primeºte cererile însoþite de documente justificative ºi aplicã prevederile legale  privind

plata zilelor de concediu pentru evenimente speciale conform prevederilor legale;
5.  întocmeºte  statele  de  platã  ºi  ordinele  de  platã  pentru  drepturile  ºi  reþinerile

personalului  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului,  a  serviciilor  publice  de  interes  local  ºi  a
personalului contractual angajat ca însoþitor persoane cu handicap;

6. întocmeºte documentele pentru plata indemnizaþiilor consilierilor locali;
7. primeºte de la salariaþi certificatele de concedii medicale înregistrate ºi vizate  conform

prevederilor legale ºi raporteazã Casei de Asigurãri Sociale Neamţ, în format electronic, în termenele
legale, certificatele medicale prezentate;

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ASISTENÞÃ ASOCIAÞII DE PROPRIETARI

Art.31. Compartimentul juridic, asistenþã asociaþii de proprietari desfãºoarã  urmãtoarele
activitãþi:

a).  Activitãþi cu caracter strict juridic:
1. reprezintã unitatea administrativ-teritorialã, Primãria, Consiliul Local ºi Comisia locala Bicaz

pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor în cauzele aflate pe rolul instanþelor
judecatoreºti  de  orice  grad  ºi  în  faþa  altor  autoritãþi,  instrumentînd  cauzele  aflate  pe  rolul
instanþelor judecatoreºti prin formularea de întãmpinãri, cereri reconvenþionale ºi exercitarea cãilor
de atac ce se i mpun;

2. reprezintã interesele orasului Bicaz, Consiliului local, ºi ale Primarului  în faþa instanþelor
judecãtoreºti în cauzele având ca obiect acþiunile promovate împotriva acestora;

1. promoveazã acþiuni judecãtoreºti în interesul unitãþii administrativ-teritoriale, Primarului,
Consiliului  Local  ºi  Comisiei  locale  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate  privatã  asupra
terenurilor;

2. transmite  hotãrârile  instanþelor  de  judecatã  rãmase  definitive  serviciilor  de
specialitate în vederea punerii lor în aplicare;

3. întocmeºte actele de procedurã în vederea executãrii hotãrârilor definitive;
solicitã efectuarea lucrãrilor de publicitate imobiliarã ºi carte funciarã urmare a hotãrârilor 
judecãtoreºti definitive;

4. asigurã asistenþa juridicã Primarului în vederea întocmirii actelor de dispozitie în  faþa
notarilor  publici  pentru  întocmirea  actelor  notariale  ºi  în  faþa  executorilor  judecãtoreºti  pentru
întocmirea actelor de executare;

5. asigurã achizitionarea  publicaþiilor de specialitate ºi dotarea bibliotecii juridice a Primãriei
orasului Bicaz;

6. analizeazã periodic, împreunã cu celelalte servicii, modul cum sunt respectate  dispoziþiile
legale cu privire la apãrarea ºi gospodãrirea domeniului public ºi  privat al  orasului, precum ºi
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cauzele  care  genereazã  sãvârºirea  de  infracþiuni,  litigii  ºi  face  propuneri  Primarului  ºi
Secretarului oraºului pentru luarea mãsurilor necesare;

7. participã  la  sedinþele  Comisiei  locale  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate
privatã asupra terenurilor, asigura informarea comisiei privind stadiul solutionarii litigiilor aflate
pe rolul  instantei  judecatoresti;  asigurã  respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea, respectiv
reconstituirea dreptului de proprietate;

8. verificã, analizeazã ºi face propuneri de soluþionare a cererilor de restituire formulate
în temeiul Legii  nr.10/2001, republicatã, pentru imobile preluate abuziv în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989, pe care le prezintã  secretarului comisiei pentru verificarea si includerea pe
ordinea de zi a comisiei interne pentru analiza notificãrilor, în limita nominalizãrilor fãcute de Primar;

9. asigurã asistenþa juridicã pentru  aparatul de specialitate  al Primarului ºi pentru serviciile
publice de interes local subordonate;

10. asigurã predarea anualã a actelor arhivate la arhiva primãriei; asigurã gestionarea,
conform Legii 16/1996 a arhivelor, a tuturor documentelor existente în arhiva compartimentului ;

11. asigurã  întocmirea  ºi  verificarea  documentelor  necesare  pregãtirii  ºi  desfãºurãrii
ºedinþelor de  Consiliul Local, în limita competenþei stabilite de secretarul oraºului Bicaz; 

12. verificã ºi semneazã de legalitate toate tipurile de contracte încheiate între autoritãþile
administraþiei publice locale ºi persoanele fizice  sau juridice; 

13. întocmeºte acte juridice care implicã instituþia primarului ºi a Consiliului Local;
14. verificã legalitatea actelor cu caracter juridic ºi administrativ primite spre avizare.
15. se preocupã de permanenta actualizare a bazei informaþionale legislative a instituþiei;

     b).  activitatea  desfasuratã  pentru  acordarea  asistenþei  juridice  asociaþiilor  de
proprietari:

1. realizeazã interfaþa între administraþia publicã localã ºi asociaþiile de proprietari;
1. acordã asistenþã privind înfiinþarea, modificarea statutului ºi acordului de  asociere

ale asociaþiilor de proprietari;
2. realizeazã  activitãþi  de  consiliere,  asistenþã  ºi  îndrumare  în  legãturã  cu

respectarea legislaþiei în vigoare referitoare la activitatea asociaþiilor de proprietari;
3. participã la adunãrile generale ale proprietarilor oferind asistenþã juridicã acestora;
4. întocmeºte rãspunsurile la sesizãrile ºi reclamaþiile depuse de proprietari sau  angajaþi ai

asociaþiilor de proprietari în legãturã cu aceastã activitate.
5. verificã legalitatea actelor emise de asociaþiile de proprietari ( hotãrâri ale adunãrilor

generale ale asociaþiilor de proprietari, procese verbale de ºedinþã,  decizii ale comitetelor executive,
situaþiile de activ ºi pasiv, etc), atunci când existã solicitãri în acest sens.

6. întocmeºte notele scrise ºi atenþioneazã asociaþiile de proprietari cu privire la intrarea în
legalitate ºi propune revizuirea actelor adoptate cu încãlcarea legii;

7. întocmeºte informãri legislative cu privire la actele normative nou apãrute care conþin
prevederi referitoare la activitatea asociaþiilor de proprietari ºi le comunicã acestora;

    îndrumã asociaþiile de proprietari pentru rezolvarea cerinþelor în raport cu societãþile
furnizoare de servicii publice ºi alþi terþi ;

9. iniþiazã  ºi  organizeazã  concursurile  de  atestare  a  persoanelor  fizice  pentru  exercitarea
funcþiei de administrator imobile;

COMPARTIMENT GESTIUNE, DOCUMENTE, ADMINISTRATIV

Art. 32. Compartimentului gestiune, documente, administrativ, este în subordinea secretarului
orasului Bicaz ºi desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
         a). activitatea privind gestiunea ºi administrarea patrimoniului ( bunuri mobile de
inventar):
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              1. întocmeºte anual, inventarul bunurilor mobile din patrimoniul or. Bicaz, pe baza inventarelor
transmise de administratorii direcþi ai bunurilor ºi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de
credite;  
          2. constituie o bancã de date care cuprinde patrimoniul mobiliar al oraºului Bicaz, precum ºi orice
alte date ºi informaþii necesare desfãºurãri în bune condiþii a activitãþii  ºi o actualizeazã annual.
        3. preia ºi verificã cantitativ ºi calitativ produsele achiziþionate pe baza documentelor
însoþitoare ale acestora, semnând pe fiecare facturã de achiziþie materiale; 
          4. întocmeºte Notele de intrare recepþie pe baza facturilor; 
          5. depoziteazã materialele achiziþionate conform legislaþiei în vigoare ºi normelor impuse de
producãtor astfel încât sã nu se producã deteriorãri în timpul depozitãrii; 
          6. elibereazã materialele din magazie numai pe baza bonurilor de consum semnate de cãtre
primitor cãrora le þine evidenþa; 
          7. þine evidenþa stocurilor atât scriptic cât ºi faptic;
          8. participã la operaþiunile de inventariere dispuse de serviciul financiar contabil realizând lista
de  inventariere; 
              9. urmãreºte integritatea gestiunii magaziei ºi depozitului de materiale; 
        10. executã ºi alte sarcini prin  dispozitia  sefului  ierarhic  superior ori a Primarului.

b). activitãþi cu privire la gestiunea documentelor (arhivã):
1. propune  constituirea,  prin  dispoziþie  a  Primarului  a  comisiei  de  selecþionare  a

documentelor ce urmeaza a fi predate la Arhiva Naþionalã ori distruse, potrivit legii.
2. întocmeºte  nomenclatorul  arhivistic,  indicativul  termenelor  de  pãstrare  a

documentelor ºi propune emiterea dispoziþiei Primarului pentru aprobarea acestuia dupã care se
înainteazã spre avizare Arhivelor Naþionale ale Statului, filiala Neamþ.

3. întocmeºte liste de inventar pe compartimente, ani ºi termene de pãstrare;
4. preia  de  la  compartimentele  funcþionale,  pe  bazã  de  inventar,  conform

nomenclatorului arhivistic, unitãþile arhivistice legate ºi opisate;
5. asigurã  ordonarea,  depozitarea,  selecþionarea,  pãstrarea  ºi  folosirea

documentelor din arhivã;
6. rãspunde de selecþionarea ºi scoaterea din arhivã a documentelor care nu mai au  valoare

practicã ºi ºtiinþificã ºi în baza prevederilor Legii Arhivelor naþionale, procedeazã la distrugerea sau
valorificarea acestora;

7. elibereazã  copii,  certificate,  extrase  ºi  adeverinþe  de  pe  documentele  din  arhivã  la
solicitarea celor interesaþi;

1.   depune la Arhivele Statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de pãstrare
permanent ºi a celor scoase din evidenþã;

8. asigurã evidenþa, pãstrarea ºi conservarea documentelor secrete de uz intern ºi sesizeazã
imediat Primarul despre cazurile de pierdere,alterare ori distrugere a acestora;

10 . ia mãsuri cu privire la predarea materialelor selectate la Arhivele Statului.
b. Activitãþi privind operaþiunile de casã:

1. emite pe calculator chitanþele pentru încasarea impozitelor, taxelor ºi a altor  venituri ale
bugetului local ºi colecteazã în numerar sumele decontate;

2. întocmeºte borderourile desfãºurãtoare ale încasãrilor, centralizatorul încasãrilor ºi orice alte
situaþii privind colectarea impozitelor ºi taxelor locale;

3. încaseazã  ºi  depune  numerarul  colectat  de  la  taxe  si  impozite 
4. asigurã necesarul de numerar pentru desfãºurarea în condiþii normale a operaþiunilor

curente;
1. arhiveazã documentele specifice activitãþii;
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2. pãstreazã  confidenþialitatea  informaþiilor  gestionate  ºi  rãspunde  pentru  legalitatea
acþiunilor intreprinse;

7.  colaboreazã  cu  toate  serviciile  instituþiei  ºi  sprijinã  activitatea  acestora  în  vederea
urmãririi ºi recuperãrii debitelor;

8.  întocmeºte  file CEC pentru ridicãri  de sume din bancã,  respectând plafoanele de  plãþi,
conform legislaþiei în vigoare;

9. desfãºoarã ºi alte activitãþi prevãzute de lege.

COMPARTIMENT PAZÃ

Art.  33. Compartimentul  pazã  este  în  subordinea  secretarului  oraºului  ºi  desfãºoarã
urmãtoarele activitãþi:
   1. asigură paza obiectivului (clădirea Primăriei, anexele acesteia, parcul şi parcarea din curtea
Primăriei);
   2.   intretine curatenia în curtea Primariei iar pe timp de iarnă va înlatura zapada de pe caile de
acces şi locurile de parcare;
   3. pe perioada serviciului  nu va permite  intrarea persoanelor  în  stare  de ebrietate  în  incinta
Primariei;
   4. anuntă de urgenţă conducerea Primăriei în cazul producerii unor evenimente deosebite;

Art. 33.1. Personalul de pază va purta ecuson cu  numele si prnumele acestuia, ecuson pe
care se va înscrie vizibil ,,PAZĂ”.

  Art. 33.2. Predarea – primirea schimbului de lucru se va face după întocmirea unui proces-
verbal  în  care  vor  fi menţionate  (dacă  este  cazul),  evenimentele  ce  au  avut  loc  în  timpul
programului şi în legătură cu serviciu.

 
COMPARTIMENT BIBLIOTECÃ

Art.  34.   Biblioteca  orasului  Bicaz  este  o  structurã  aflatã  în  subordonea  directã  a
Consiliului Local ºi în coordonarea viceprimarului.

Art.  35. Biblioteca  orasului,  în  calitatea  ei  de  instituþie  de culturã,  desfãºoarã  urmãtoarele
activitãþi:

1. constituie,  organizeazã,  prelucreazã  ºi  pune  la  dispoziþia  utilizatorilor  colecþii
reprezentative de cãrþi, documente grafice ºi audiovizuale, precum ºi  alte materiale purtãtoare de
informaþii, în funcþie de dimensiunile ºi structura  socio-profesionalã a comunitãþii deservite, de
cerinþele reale ºi potenþiale ale acesteia;

1. completeazã colecþiile prin achiziþii, abonamente, donaþii ºi alte surse;
2. oferã utilizatorilor atât servicii pentru lecturã, studiu, informare ºi documentare la sediu,

cât ºi de împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecã, inclusiv împrumutul la domiciliu
sunt gratuite;

3. prelucreazã  ºi  organizeazã  colecþiile  în  conformitate  cu  normele  ºi  standardele
bibliotecilor, ca instituþii de culturã;

1. întocmeºte cataloage ºi alte instrumente de valorificare ºi comunicare a  colecþiilor
în sistem tradiþional ºi informatizat, asigurã servicii de informare  bibliograficã ºi documentare de
interes local ºi, dupã caz, de interes naþional ºi internaþional;

4. întocmeºte rapoarte periodice de evaluare a activitãþii bibliotecii;
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5. efectueazã, în scopul valorificãrii colecþiilor, bibliografii, studii ºi cercetãri în bibliologie,
sociologia lecturii ºi ºtiinþa informãrii;

6. asigurã evidenþa biblioteconomicã Primarã ºi individualã a colecþiilor ºi a circulaþiei
acestora în relaþia bibliotecã-utilizator-bibliotecã;

7. eliminã periodic din colecþiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în  vigoare,
publicaþiile care prezintã un grad avansat de uzurã fizicã sau moralã;

8. efectueazã, în condiþiile legii, operaþiuni de avizare a restanþierilor, de recuperare
a publicaþiilor nerestituite de utilizatori;

9. faciliteazã  ºi  organizeazã  manifestãri  culturale  specifice,  cu  rol  educativ  ºi  de  i
nformare;

10. iniþiazã, organizeazã sau participã la realizarea unor programe de cercetare, de valorificare a
tradiþiilor culturale, de promovare a colecþiilor prin expoziþii, dezbateri, lansãri de carte,
ateliere de creaþie etc.

11. desfãºoarã ºi alte activitãþi pe care legislaþia în domeniu o permite.

                                             COMPARTIMENT CREªÃ

Art.  36.   Creºa  este  o  structurã  subordonatã  Consiliului  Local,  coordonatã  de
viceprimar ºi desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

1.  îngrijeºte ºi supravegheazã copiii în vârstã de pânã I a 3 ani, în regim de creºã de zi;
2. asigurã respectarea ºi promovarea cu prioritate a interesuIui superior al copiIuIui , a egalitãþii de

ºanse ºi a nediscriminãrii;
3. asigurã îngrijirea individuaIizatã ºi personalizatã a copilului;
4. organizeazã ºi asigurã un regim raþional de viaþã, în vederea dezvoltãrii normelor  somatice ºi

psihosomatice a copiilor;

5. asigurã alimentaþia raþionalã ºi individualizatã a copiilor în cadrul creºei;
6. ia mãsuri pentru creºterea rezistenþei specifice ºi nespecifice organismului copiiIor ;
7. asigurã  un  program  educativ  complex,  adaptat  fiecãrei  grupe  de  vârstã,  în  vederea

stimulãrii dezvoltãrii fizice ºi psihice ºi a însuºirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

8. ia  mãsuri  pentru prevenirea ºi  combaterea bolilor  transmisibile,  acordarea  primului
ajutor ºi a îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnãvire, pânã la  internarea copilului într-o
unitate spitaliceascã sau trimiterea la domiciliu;
              9. contribuie la responsabiIizarea pãrinþiIor cu privire la exercitarea drepturiIor  ºi  îndepinirea
obIigaþiilor pãrinteºti .

10. desfãºoarã ºi alte  activitãþi specifice  domeniului sanitar ºi de sãnãtate publicã premise de  lege.  
                     

COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA

Art.  37. Compartimentul  asistenþã  medicalã  este  constituit  ca  o  structurã  în  subordinea
Consiliului Local, este coordonat de viceprimarul oraºului ºi desfãºoarã activitãþi cu privire la asistenþa
medicalã comunitarã ºi ºcolarã, dupã cum urmeazã:

1. acordã asistenþã medicalã în caz de boalã sau accidente, acordã asistenþã de medicinã
generalã curativã ºi profilacticã ºi efectueazã tratament în cabinet, conform programului stabilit ºi
trimite la unitãþi sanitare de specialitate cazurile ce depãºesc posibilitãþile de diagnostic ºi tratament
ale cabinetului a bolnavilor sau suspecþilor de boli infecþioase cu internare obligatorie;

2. aplicã mãsuri  cu caracter profilactic ºi  curativ privind prevenirea ºi  combaterea  bolilor
transmisibile, profesionale, a bolilor cronice degenerative conform normelor Ministrului sãnãtãþii;

2. supravegheazã respectarea normelor de igienã ºi antiepidemice;
3. iniþiazã acþiuni de prelucrare antiparazitarã (pediculozã, scabie) ºi antiinfecþioasã (dezinfecþie-
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dezinsecþie) în focarele din grãdiniþe, cãmine, ºcoli (hepatita viralã, tuberculozã, infecþii streptococice,
boli diareice acute, etc.) ;

2. iniþiazã,  desfãºoarã  ºi  controleazã  diversele  activitãþi  de  educaþie  pentru
sãnãtate(instruirea grupelor sanitare, lecþii de educaþie pentru sãnãtate la elevi, lectorate cu pãrinþii,
prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personal ului didactic ºi administrativ);

4. aplicã mãsurile antiepidemice cu caracter preventiv imunizarea activã a elevilor, neutralizarea
surselor de infecþie, lupta împotriva agenþilor rectori, înlãturarea cãilor de transmisie a infecþiilor,
etc. conform normelor în vigoare;

5. supravegheazã  focarele de boli  transmisibile,  aplicând mãsurile antiepidemice  faþã de
contacþi, efectuând recoltãri de probe biologice, dezinfecþii, etc.;

6. acordã consultaþii medicale la solicitãrile elevilor, trimiþându-i dupã caz, pentru urmãrire în
continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiatã unitate de asistenþã medicalã ambulatorie de
specialitate;

7. controleazã respectarea condiþiilor de igienã din spaþiile de învãþãmânt, cazare ºi alimentaþie
din unitãþile de învãþãmânt arondate;

8.  completeazã documentele medicale necesare elevilor;
9.  completeazã dãri de seamã statistice lunare ºi anuale privind morbiditatea înregistratã

ºi activitatea cabinetelor medicale din cãmine, ºcoli, liceele arondate;
10.  prezintã în consiliile profesorale ale ºcolilor ºi unitãþilor de învãþãmânt o analizã anualã a

stãrii de sãnãtate a elevilor.

COMPARTIMENT  CULTURÃ

Art.38.  Compartimentul culturã funcþioneazã sub forma casei de culturã, este în
subordinea  Consiliului  local   în  coordonarea  viceprimarului  ºi  desfãºoarã  urmãtoarele
activitãþi:

1. întocmeºte ºi actualizeazã programul anual al activitãþilor culturale, educative, sportive, de
tineret ºi  recreative desfãºurate, pe care îl prezintã spre aprobare  conducerii instituþiei, la finalul
fiecãrui an calendaristic, cu stabilirea alocaþiilor bugetare estimative ;

2. asigurã buna desfãºurare a activitãþilor culturale, educative, sportive, de tineret ºi  recreative
propuse spre realizare ;

3. contribuie la implicarea unui numãr cât mai mare de cetãþeni de toate vârstele ºi statut social
pentru a lua parte la desfãºurarea manifestãrilor cultural sportive, de agrement ;

4. participã la activitãþi cultural – educative organizate de  instituþiile de cult, unitãþile de
învãþãmânt ºi organizaþiile non guvernamentale ;

5. se implicã, în calitate de partener, în organizarea de expoziþii, spectacole, concerte,
manifestãri  dedicate  tineretului  ºi  sportului,  realizând  o  bazã  de  date  ºi  o  monitorizare  a
activitãþilor desfãºurate în parteneriat cu alte instituþii ºi organisme ;

6. stabileºte acorduri de parteneriat cu instituþiile publice ºi cu ONG-uri pentru  realizarea
diverselor activitãþi ºi proiecte propuse ;

7. organizeazã,  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  comisii  de specialitate  mixte,  formate  din
reprezentanþii serviciului ºi persoanele abilitate din domeniile amintite pentru o bunã desfãºurare a
acitivitãþilor iniþiate de compartiment ;

8. constituie  o  bazã  cu  date  specifice  activitãþilor  desfãºurate  în  cadrul
compartimentului;

9.    întocmeºte dosarele necesare acordãrii diplomelor de recunoºtinþã ºi cetãþean de onoare ;
10. fundamenteazã ºi propune includerea în bugetul anual al  oraºului a cheltuielilor  necesare

asigurãrii funcþionalitãþii activitãþilor pe care le desfãºoarã ;
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11. întocmeºte rapoarte de specialitate la proiectele de hotãrâri ale Consiliului local  ce se
referã la domeniul sau de competenþã ;

12. persoanele din compartiment  rãspund, potrivit  dipoziþiilor  legale,  de corectitudinea ºi
exactitatea datelor,  informaþiilor, mãsurilor ºi sancþiunilor stipulate în documentele ºi publicaþiile
întocmite;

13. asigurã realizarea materialelor de promovare turisticã a orasului ;
14. participã, în parteneriat cu alte instituþii sau firme private, la târguri de turism interne ºi

internaþionale;
15. realizeazã traducerile documentelor, în ºi din limbi strãine, necesare instituþiei;
16. realizeazã calendarul de evenimente turistice locale;
17. colaboreazã cu conducerea Primãriei , cu celelalte compartimente ale instituþiei , precum ºi

cu  compartimente similare  din  celelate  autoritãþi  ºi  instituþii  publice,  în  vederea  satisfacerii
scopului pentru care a fost constituit.

18. Desfãºoarã ºi alte activitãþi care promoveazã cultura ºi sunt prevãzute de lege. 

                                  SERVICIUL ASISTENÞA SOCIALA

Art.  39. Serviciul  asistenþã  socialã  este  un  serviciu  public  de  interes  local  subordonat
Consiliului Local în coordonarea secretarului oraºului.

Art. 40.  Serviciul asistenþã socialã are în componenþã urmãtoarele compartimente:
- Compartiment autoritate tutelarã,asistenta sociala;
- Compartiment protectie persoane;
 Art. 41. Serviciul de Asistenþã Socialã are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor ºi

strategiilor de asistenþã socialã în domeniul protecþiei copilului, persoanelor singure, persoanelor
cu handicap, precum ºi oricãror altor persoane aflate în nevoi sociale.

Art.42.   Activitatea serviciului se desfãºoarã pe baza urmãtoarelor principii:
 - asigurarea confidenþialitãþii informaþiilor deþinute  prin exercitarea funcþiei;
 - respectarea intimitãþii persoanei, precum ºi a libertãþii acesteia de a decide;
 - respectarea eticii profesionale.
Art.43.   Serviciul asistenþã socialã funcþioneazã ºi îºi exercitã  competenþele numai în

unitatea administrativ-teritorialã de referinþã, în speþã u.a.t. Bicaz. 
a).Compartimentul autoritate tutelarã, asistentã socialã desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

           1. monitorizeazã ºi analizeazã situaþia copiilor din raza de compentenþã, respectarea
ºi realizarea drepturilor lor asigurând centralizarea ºi sintetizarea acestor date ºi informaþii;

2. identificã copiii aflaþi în dificultate, elaboreazã documentaþia pentru stabiIirea  mãsurilor
speciale de protecþie propuse;

3. realizeazã ºi sprijinã activitatea de prevenire a abandonului copilului;
2. acþioneazã pentru clarificarea situaþiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregitrarea

naºterii  acestuia,  în  vederea  identificãrii  unei  soluþii  cu  caracter  permanent  pentru  protecþia
copilului;

3. exercitã dreptul de a reprezenta copilul ºi de a administra bunurile acestuia, în situaþiile ºi în
condiþiile prevãzute de lege;

4. organizeazã ºi susþine dezvoltarea de servicii alternative de tip famiIial ;
4. identificã, evalueazã ºi acordã sprijin material ºi financiar familiilor cu copii în întreþinere;
5. asigurã  consiliere  ºi  informare  familiilor  cu  copii  în  întreþinere  asupra  drepturilor  ºi

obligaþiilor  acestora,  asupra drepturilor  copilului, asupra serviciiIor  disponibiIe  pe  plan  local,  asupra
instituþiilor speciale, etc.

6. asigurã ºi urmãreºte aplicarea mãsurilor educative stabilite de organele competente
pentru copilul care a sãvârºit o faptã prevãzutã de legea penalã, dar care nu rãspunde penal;

2. colaboreazã  cu  serviciile  publice  descentralizate  ale  ministerelor  ºi  ale  celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale în vederea identificãrii situaþiilor deosebite care
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apar în activitatea de protecþie a copilului, a cauzelor apariþiei acestor situaþii ºi a stabilirii mãsurilor
pentru îmbunãtãþirea acestei activitãþi;

2. realizeazã  parteneriate  ºi  colaboreazã  cu  organizaþiile  neguvernamentale  ºi  cu
reprezentanþii societãþii civile în vederea dezvoltãrii ºi susþinerii mãsurilor de protecþie a copilului;

3. asigurã relaþionarea cu diverse servicii specializate;
4. sprijinã  accesul  în  instituþiile  de  asistenþã  socialã  destinate  copilului  sau  mamei  ºi

copilului ºi evalueazã modul în care sunt respectate drepturile acestora;
5. asigurã  realizarea  activitãþilor  în  domeniul  asistenþei  sociale,  în  conformitate  cu

responsabilitãþile ce îi revin, stabilite de legislaþia în vigoare.
b)  Compartimentul protecþie personae desfãºoarã urmãtoarele activitãþi: 
1. identificã situaþiile de risc ºi stabileºte mãsuri de prevenþie ºi de reinserþie a persoanelor în

mediul familial natural ºi în comunitate;
              2. elaboreazã planurile individualizate privind mãsurile de asistenþã socialã pentru prevenirea sau
combaterea situaþiilor de risc social, inclusiv intervenþii focalizate pentru consumatorii de droguri,
de alcool, precum ºi pentru persoanele cu probleme psihosociaIe;
          3. organizeazã plasarea persoanei într-o instituþie de asistenþã socialã ºi faciliteazã accesul
în alte instituþii specializate (spitale, instituþii de recuperare, etc.);
          4. evalueazã ºi monitorizeazã aplicarea mãsurilor de asistenþã socialã de care beneficiazã
persoana, precum ºi respectarea drepturilor acesteia;
          5.  asigurã consiliere ºi informaþii privind problematica socialã (probleme familiale,
profesionale, psihologice, de locuinþã, de ordin financiar ºi juridic, etc.);
          6. asigurã prin instrumente ºi activitãþi specifice asistenþei sociale prevenirea ºi combaterea
situaþiilor care implicã risc crescut de marginalizare ºi excludere socialã, cu prioritate a situaþiilor de
urgenþã;
          7. asigurã relaþionarea cu diversele servicii publice sau alte instituþii cu responsabilitãþi în
domeniul protecþiei sociale;
          8.  organizeazã ºi þine evidenþa beneficiarilor de mãsuri de asistenþã socialã;
          9. colaboreazã cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltãrii de
programe în asistenþã socialã de interes local;
         10.  susþine financiar ºi tehnic realizarea activitãþilor de asistenþã socialã, inclusiv serviciile
sociale acordate la domiciliu sau în instituþii.
        - cu privire la protecþia persoanelor cu dizabilitãþi:
        1.  asigurã sprijin pentru persoanele cu handicap prin realizarea unei reþele  eficiente de
asistenþi personali ºi îngrijitori la domiciliu pentru aceºtia;
        2.  sprijinã activitatea unitãþilor protejate pentru persoanele cu handicap;
        3. asigurã amenajãrile teritoriale ºi instituþionale necesare, astfel încât sã fie permis accesul
neîngrãdit al persoanelor cu handicap.

- cu privire la prestaþiile sociale:
1.  întocmeºte anchete sociale pentru fiecare dosar nou sau ori de câte ori este  nevoie;

lunar, la dosarele existente întocmeste fiºe de calcul;

2. stabileºte cuantumul ajutorului social;
3. întocmeºte statul de platã;
4. întocmeºte  proiectele  de  dispoziþii  ale  primarului  de  acordare/respingere,  modificare,

suspendare, repunere în platã sau imputare;
5. comunicã titularului în termenul prevazut de lege dispozitia primarului;
6. þine evidenþa ºi face repartizarea în muncã a persoanelor apte de muncã;
7. efectueazã verificãrile periodice la dosarele existente de ajutor social si anchete sociale la 6

luni pentru verificarea modificãrilor beneficiarilor;
8. face corespondenþã cu titularul  dosarului  de ajutor social  pentru a-  i  aduce la  cunoºtintã

obligaþiile pe care le are;
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9. întocmeºte situaþia persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor  social care sunt
obligate sã efectueze lunar ore munca la acþiuni sau lucrari de interes local stabilite de Consiliul local;

10. preia lunar pontajele de la formaþiile de lucru  ºi suspendã dreptul la ajutor celor  care nu ºi-au
îndeplinit aceastã obligaþie;

11. afiseazã lunar lista cu beneficiarii de ajutor social;
12. afiºeazã lunar lista cu beneficiarii de ajutor social suspendaþi ;
13. întocmeºte orice situaþii privind aplicarea Legii 416/2001 solicitate cãtre instituþiile

abilitate;
14. elibereazã ºi þine evidenþa adeverinþelor pentru beneficiarii de ajutor social;
15. întocmeºte documentaþia necesarã privind acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea

locuinþelor  beneficiarilor  de  ajutor  social  conform O.U.G.  5/2003  în  perioada  sezonului  rece  (1
noiembrie-31 martie), reactualizeazã ºi þine evidenþa acestora;

16. întocmeºte situaþiile statistice privitoare la aplicarea O.U.G. 70/2011 ºi le  înainteazã
Agenþiei de Prestaþii Sociale Neamt;

17. Întocmeºte dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgenþã familiilor aflate în  situaþii
deosebite în condiþiile legii (oferã informatii, preia acte, întocmeºte ancheta socialã, statul de platã,
dispoziþia de acordare);

18. întocmeºte documentaþia  pentru  acordarea  de  ajutoare  financiare  din  Fondul  de
Solidaritate .

19. preia cererile ºi actele doveditoare de la solicitanþii de ajutor pentru încãlzirea locuinþei;
20. întocmeºte  situaþiile  statistice  ºi  orice  alte  situaþii  pentru  acordarea  ajutorului  pentru

încãlzirea locuinþei;
21. întocmeºte statele de platã pentru ajutoarele de încãlzire.

          -  cu privire la aplicarea prevederi lor Legii 321/2000 privind acordarea gratuitã de lapte praf
pentru copii cu vârste cuprinse între 0 -- 12 luni :

1. elibereazã laptele praf conform legislaþiei în vigoare;
2. întocmeºte situaþia centralizatoare cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã Neamþ;

             - cu privire la aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susþinerea familiei în vederea
creºterii copilului ºi Hotãrârea Guvernului nr. 1025/2006 de aprobare a Normelor metodologice de
aplicare  a  prevederilor  Ordonanþei  de  urgenþã a  Guvernului  nr.  148/2005 privind susþinerea
familiei în vederea creºterii copilului :

1. primeºte dosare pentru indemnizaþie sau stimulent cu toate actele necesare;
1. înregistreazã dosarele într-un regsitru special;
2. întocmeºte un borderou cu dosarele depuse lunar;
3. înainteazã la A.J. P.S. N eamt dosarele.

APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

 Art. 44. Aparatul permanent de lucru al Consiliului local este o structurã constituitã în subordinea
Consiliului local, în coordonarea secretarului oraºului, ºi desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

1. aplicã  regulamentul  privind  modalitatea  de  pregãtire  a  ºedinþe lor  Consiliului
Local;

2. urmãreºte întocmirea la timp de cãtre serviciile de specialitate a rapoartelor
privind problemele ce urmeazã sã fie supuse analizei în ºedinþele Consiliului Local, potrivit
regulamentului sus menþionat;

1. primeºte de la compartimentele aparatului de specialitate al Primarului rapoartele cuprinse
în ordinea de zi a fiecãrei ºedinþe a Consiliului Local ºi redacteazã proiectul ordinii de zi;

1. face publicã ordinea de zi a ºedinþelor Consiliului Local;
2. primeºte  notele  de  fundamentare  pentru  proiectele  de  acte  normative  de  la

compartimentele de specialitate ºi asigurã aducerea acestora la cunoºtinþã publicã prin internet;
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1. redacteazã împreunã cu compartimentele de specialitate proiectele de hotãrâri supuse dezbaterii
Consiliului Local;

2. întocmeºte ºi pune la dispoziþia comisiilor de specialitate formularele tip pentru  avizarea
proiectelor de hotãrâri din ordinea de zi;

3. multiplicã ºi pregãteºte materialele ce urmeazã a fi supuse dezbaterii ºedinþelor  Consiliului
Local, pregãteºte mapele de lucru ale consilierilor;

4. pune la dispoziþia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local spre studiu, materialele de
ºedinþã, participã la ºedinþe ºi le sprijinã în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;

10.asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului Local;         
11.întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţele pe comisii şi ale Consiliului Local şi, cu 
viza secretarului oraşului, o depune la compartimentul Resurse umane;

          12. constituie dosarele de ºedinþã ºi le pãstreazã conform legii;
          13. întocmeºte procesul verbal al ºedinþelor Consiliului local;
           14. redacteazã hotãrârile Consiliului Local ºi þine evidenþa acestora într-un registru special;
          15. distribuie cãtre compartimentele funcþionale ºi persoanele fizice sau juridice implicate
hotãrârile Consiliului Local;
          16. comunicã Instituþiei Prefectului, în termenul prevãzut de lege, toate hotãrârile Consiliului 
Local, în vederea exercitãrii controlului de legalitate precum ºi Primarului oraºului Bicaz spre 
ºtiinþã;

17. face publice prin afiºare la sediul  Primãriei  procesele – verbale încheiate cu  ocazia
ºedinþelor Consiliului Local;

18. întocmeºte când este cazul, rapoarte în vederea adoptãrii unor hotãrâri ale Consiliului
Local;

19. þine un registru privind aducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului Local;
20. efectueazã  toate  activitãþile  prevãzute  la  art.  31,  lit.  a),  punctele  1-18  di  prezentul

Regulament.
Art. 45. Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate  al  Primarului  ºi  a

serviciilor publice de interes local este stabilit de Primarul oraºului, potrivit legii.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR

Art.46.   Serviciul  public  comunitar  local  de  evidenþa  persoanelor  este  subordonat
Consiliului  Local în  coordonarea  Secretarului  orasului  Bicaz ºi  este  constituit  din  urmãtoarele
compartimente :

- Compartimentul de evidenþa persoanelor;
- Compartimentul de stare civilã;
Art.46.1. Compartimentul de evidenþa persoanelor desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. analizeazã ºi soluþioneazã cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cãrþilor de

alegãtor,  stabilirea  domiciliului,  înscrierea  în  actul  de  identitate a  menþiunii  privind stabilirea
reºedinþei ºi înmâneazã solicitanþilor documentele în cauzã;

2. soluþioneazã cererile de eliberare a actelor de identitate;
3. înregistreazã toate cererile, în registrele corespunzãtoare fiecãrei categorii de activitãþi,

în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
4. asigurã corectitudinea datelor preluate din documentele primare ºi înscrise în formularele

necesare eliberãrii actelor de identitate;
5. desfãºoarã activitãþi de distribuire a cãrþilor de alegãtor;
6. desfãºoarã activitãþi de primire, examinare ºi rezolvare a petiþiilor cetãþenilor;
7. furnizeazã, în condiþiile legii,  datele de identificare ºi de adresã ale persoanei  cãtre
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autoritãþile ºi instituþiile publice centrale, judeþene ºi locale, agenþii economici ºi cãtre cetãþeni
potrivit legii;

8. efectueazã  verificãri  în  Registrul  Naþional  de  Evidenþã a  Persoanelor  cu  privire  la
schimbarea numelui pe cale administrativã;

9. identificã,  pe baza menþiunilor operative,  elementele urmãrite, cele cu  interdicþia
prezenþei în anumite localitãþi etc. ºi anunþã unitãþile de poliþie în vederea luãrii mãsurilor legale
ce se impun;

10. colaboreazã cu unitãþile de poliþie, participând la acþiunile ºi controalele organizate
de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri ºi alte unitãþi de cazare
turisticã, în vederea identificãrii persoanelor cu statut ilegal pe linie de evidenþa persoanelor, precum ºi
cu poliþia localã potrivit atribuþiilor ce le revin pe linie de evidenþa persoanelor;

11. asigurã colaborarea ºi schimbul permanent de informaþii cu unitãþile operative ale M.A.I.,
în scopul realizãrii operative ºi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

12. soluþioneazã cererile formaþiunilor operative din M.A.I.,  S.R.I.,  S.P.P., Justiþie,  Parchet,
M.Ap.N., privind verificarea ºi identificarea persoanelor fizice;

13. acordã sprijin în vederea identificãrii operative a persoanelor internate în unitãþi sanitare ºi de
protecþie socialã, ce nu posedã asupra lor acte de identitate;

14. formuleazã propuneri pentru îmbunãtãþirea muncii, modificarea metodologiilor  de lucru
etc.;

15. întocmeºte situaþiile statistice ºi analizele activitãþilor desfãºurate lunar, trimestrial ºi
anual în cadrul serviciului;

16. asigurã gestiunea cãrþilor de identitate provizorii ºi întocmeºte procesele  verbale de
scãdere din gestiune;

17. organizeazã ºi pãstreazã documentelor  specifice serviciului, în conformitate cu legea
arhivelor naþionale; 
            18. asigurã protecþia datelor cu caracter personal ºi a informaþiilor clasificate, precum ºi
securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziþiile legale; 

19. sesizeazã dispariþia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenþã a persoanelor
ºi raporteazã dispariþia acestora pe cale ierarhicã; 

20. asigurã aplicarea întocmai a dispoziþiilor legale,  a ordinelor ºi  instrucþiunilor
care reglementeazã activitatea pe linia activitãþii de evidenþa persoanlor; 

21. constatã contravenþiile ºi aplicã sancþiuni, în condiþiile legii; 

22. desfãºoarã activitãþi reglementate de lege privind listele electorale, derularea procedurilor
specifice  recensãmântului  populaþiei  precum  ºi  alte  atribuþii  specifice  activitãþii
serviciului, reglementate prin acte normative. 

23. desfãºoarã ºi alte activitãþi specifice reglementate prin acte normative.
Art. 46.2. Compartimentul stare civilã desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
1. întocmeºte, la cerere pe baza certificatelor constatatoare sau a hotararilor judecãtoreºti,

acte de naºtere, de cãsãtorie ºi de deces,  în  dublu exemplar  ºi  elibereazã  persoanelor  fizice
îndreptãþite certificate doveditoare, privind actele ºi faptele de stare civilã înregistrate;

2. înscrie  menþiuni  pe  marginea  actelor  de  stare  civilã  aflate  în  pãstrare  ºi  trimite
comunicãri de menþiuni pentru înscriere în registrele de stare civilã exemplarul I sau, dupã caz,
exemplarul II, în condiþiile metodologiei cu privire la aplicarea unitarã a dispoziþiilor în materie de
stare civilã;

3. elibereazã, gratuit, la cererea autoritãþilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de
stare  civilã,  precum  ºi  fotocopii  ale  documentelor  aflate  în  arhiva  proprie,  cu  respectarea
prevederilor Legii  nr.  16/1996 a Arhivelor Naþionale,  precum ºi  ale  Legii  nr.  677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a
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acestor date;
4. elibereazã, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilã,

dovezile cuprind, dupã caz, precizãri referitoare la menþiunile  existente pe marginea actului de
stare civilã;

5. trimite, structurilor de evidenþa persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local
de evidenþa persoanelor, la care este arondatã unitatea administrativ-teritorialã, în termenul prevãzut
de lege, comunicãri nominale  pentru nãscuþii  vii,  cetãþeni români,  ori  cu privire la modificãrile
intervenite în statutul civil al cetãþenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate  ori
declaraþiile din care rezultã cã persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura
de evidenþã a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenþã a persoanelor de
la ultimul loc de domiciliu;

6. trimite centrelor militare pânã la data de 5 a lunii urmãtoare înregistrãrii  decesului,
documentul de evidenþã militarã aflat asupra cetãþenilor incorporabili sau recruþilor;

7. comunicã, în scris, camerei notarilor publici în a cãrei razã administrativã se aflã  lista
actualizatã a actelor de deces întocmite ºi anexa 24;

8. primeºte de la toate primãriile arondate SPCLEP Bicaz certificatele anulate la completare ºi
întocmeºte process verbal pentru ele,

9. întocmeºte  buletine  statistice  de  naºtere,  de  cãsãtorie  ºi  de  deces,  în  conformitate  cu
normele  Institutului Naþional de Statisticã, pe care le trimit, pânã la data de 5  ale lunii urmãtoare
înregistrãrii, la Direcþia Judeþeanã de Statisticã;

10. dispune mãsurile necesare pãstrãrii registrelor ºi certificatelor de stare civilã în condiþii care
sã asigure evitarea deteriorãrii sau a dispariþiei acestora ºi asigurã spaþiul necesar destinat desfãºurãrii
activitãþii de stare civilã;

11. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele  de coduri
precalculate, pe care le pãstreazã ºi arhiveazã în condiþii de deplinã securitate;

12. propune necesarul de registre, certificate de stare civilã, formulare, imprimate auxiliare ºi
cernealã specialã, pentru anul urmãtor, ºi îl comunicã, anual, structurii de stare civilã din cadrul
S.P.C.J.E.P.;
reconstituie registrele de stare civilã pierdute ori distruse -- parþial sau total -, prin copierea textului din 
exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare ºi aplicarea sigiliului ºi 
parafei;

13. primeºte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativã ºi documentele prezentate
în motivare, pentru a fi transmise, spre avizare, la Direcþia Judeþeanã de Evidenþa Persoanelor;

14. primeºte cererile de înscriere de menþiuni cu privire la modificãrile intervenite în strãinãtate,
în  statutul  civil  al  persoanei,  determinate  de  divorþ,  adopþie,  schimbare  de  nume  ºi/sau
prenume ºi documentele ce susþin cererile respective, pe care le înainteazã D.E.P.A.B.D., în vederea
avizãrii înscrierii menþiunilor corespunzãtoare sau, dupã caz, a emiterii aprobãrii;

15. primeºte cererile de transcriere a certificatelor ºi extraselor de stare civilã  procurate
din strãinãtate, însoþite de actele ce le susþin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau
respingere a cererii de transcriere pe care îl  înainteazã, împreunã cu întreaga documentaþie, în
vederea avizãrii prealabile de cãtre Direcþia Judeþeanã de Evidenþa Persoanelor .

16. primeºte cererile de rectificare a actelor de stare civilã ºi  efectueazã verificãri  pentru
stabilirea  cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilã sau a menþiunilor
înscrise pe acestea, întocmeºte documentaþia ºi referatul cu propunere de aprobare sau respingere ºi
le înainteazã cãtre Direcþia Judeþeanã de Evidenþa Persoanelor pentru aviz prealabil, în vederea
emiterii dispoziþiei de aprobare/respingere de rectificare de cãtre primarul oraºului Bicaz;

17. primeºte cererile de reconstituire ºi întocmire ulterioarã a actelor de stare civilã; întocmeºte
documentaþia ºi  referatul  prin care se  propune primarului  emiterea  dispoziþiei  de  aprobare sau
respingere, cu avizul prealabil al Direcþiei Judeþene de  Evidenþa Persoanelor;
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18. înscrie  în  registrele  de  stare  civilã,  de  îndatã,  menþiunile  privind  dobândirea,
redobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã, în baza comunicãrilor primite de la D.E.P.A.B.D.
prin structura de stare civilã din cadrul S.P.C.J.E.P.;

19. transmite,  dupã  înscrierea  menþiunii  corespunzãtoare  în  actul  de  naºtere,  o
comunicare  cu  privire  la  schimbarea  numelui  Direcþiei  pentru  Evidenþa  Persoanelor  ºi
Administrarea Bazelor de Date, Direcþiei Generale de Paºapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, Direcþiei Cazier Judiciar, Statisticã ºi Evidenþe Operative din cadrul Inspectoratului General
al Poliþiei Române ºi Direcþiei Generale a Finanþelor Publice judeþene din cadrul Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã, de la locul de domiciliu al solicitantului ;

20. înainteazã S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilã, în termen de 30 de zile
de la data când toate filele din registru au fost completate, dupã ce au fost operate toate menþiunile din
registrul de stare civilã -- exemplarul I;

21. sesizeazã imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilã
cu regim special;

22. elibereazã,  la  cererea  persoanelor  fizice  îndreptãþite,  certificate  care  sã  ateste
componenþa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în strãinãtate;

23. efectueazã verificãrile necesare avizãrii cererilor de reconstituire ºi de întocmire ulterioarã a
actelor de stare civilã pentru cetãþenii români ºi persoanele fãrã cetãþenie domiciliate în România;

24. efectueazã verificãri  ºi  întocmeºte  referate  cu propuneri  în vederea avizãrii  de  cãtre
S.P.C.J.E.P.  a  cererilor  de  transcriere  a  certificatelor/extraselor  de  stare  civilã  eliberate  de
autoritãþile strãine, precum ºi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilã;

25. efectueazã verificãri  ºi  întocmeºte referate cu propuneri  în dosarele având drept  obiect
anularea, completarea, modificarea pe cale judecãtoreascã a actelor de stare civilã ºi a menþiunilor
existente pe marginea acestora, declararea judecãtoreascã a dispariþiei ºi a morþii unei persoane,
precum ºi înregistrarea tardivã a naºterii;

26. efectueazã  verificãri  cu  privire  la  cererile  de  schimbare  a  numelui  pe  cale
administrativã;

27. primeºte cererile de divorþ pe cale administrativã, semnate personal de cãtre ambii soþi, în
faþa ofiþerului delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se
aflã  ultima locuinþã comunã a soþilor,  înregistreazã cererile de divorþ pe cale administrativã,
în Registrul de intrare ieºire al cererilor de divorþ ºi acordã soþilor un termen de 30 de zile
calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

28. confruntã  documentele  cu care  se  face dovada identitãþii  solicitanþilor  (cererile  de
divorþ pe cale administrativã, certificatele de naºtere, certificatul de cãsãtorie ºi actele de identitate ºi,
dupã caz, declaraþiile pe propria rãspundere, date în faþa  ofiþerului de stare civilã, în cazul în care
ultima locuinþã declaratã nu este aceeaºi  cu domiciliul  sau reºedinþa ambilor  soþi  înscris/ã  în
actele de identitate) ºi constituie dosarul de divorþ;

29. constatã desfacerea cãsãtoriei prin acordul soþilor, în condiþiile  Metodologiei cu  privire la
aplicarea unitarã a dispoziþiilor în materie de stare civilã, aprobatã prin  H.G. nr.64/2011,  elibereazã
certificatul de divorþ care va fi înmânat foºtilor soþi în termenul stability de lege;

30. solicitã, prin intermediul structurii de stare civilã din cadrul  Serviciului public  comunitar
judeþean de  evidenþã a  persoanelor,  alocarea,  din  Registrul  unic  al  certificatelor  de  divorþ,  a
numãrului certificatului de divorþ, care urmeazã a fi înscris pe acesta;

31. înregistreazã,  în  R.N.E.P.,  menþiunile  referitoare  la  desfacerea  cãsãtoriei  pe  cale
administrativã,  în  baza  comunicãrilor  transmise  de  cãtre  primãriile  unitãþilor  administrativ  –
teritoriale care are în pãstrare actul de cãsãtorie, de primãriile unitãþilor administrativ – teritoriale
de la domiciliul soþilor care nu are în pãstrare actul de cãsãtorie, de notarii publici;

32. colaboreazã cu autoritãþile de sãnãtate publicã judeþene ºi cu maternitãþile pentru prevenirea
cazurilor de internare a gravidelor fãrã acte de identitate asupra lor  sau a cãror identitate nu este
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cunoscutã ºi a cazurilor de pãrãsire a copiilor nou nãscuþi ºi neînregistraþi la starea civilã;
33. colaboreazã cu unitãþile sanitare, instituþiile de protecþie socialã ºi unitãþile de  poliþie,

dupã  caz,  pentru  cunoaºterea  permanentã  a  situaþiei  numerice  ºi nominale a persoanelor cu
situaþie neclarã pe linie de stare civilã ºi de evidenþã a  persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru
punerea  acestora  în  legalitate,  pânã  la  rezolvarea  fiecãrui  caz  în  parte,  precum  ºi  pentru
clarificarea situaþiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscutã;

34. transmite, la Direcþia Judeþeanã de Evidenþa Persoanelor. situaþia indicatorilor specifici;
35. trimite situaþia minorilor decedaþi la Agenþia Judeþeanã pentru Prestaþii Sociale
36. trimite situaþia punerii în legalitate cu acte de stare civilã a romilor de pe raza oraºului la

Direcþia Judeteana de Evidenþa Persoanelor,
37. desfãºoarã activitãþi de primire, examinare, evidenþã ºi rezolvare a petiþiilor cetãþenilor;
38. asigurã  colaborarea  ºi  schimbul  permanent  de  informaþii  cu  unitãþile  operative  ale

M.A.I., în scopul realizãrii operative ºi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
39. formuleazã propuneri pentru îmbunãtãþirea muncii, modificarea metodologiilor  de lucru

etc.;
40. organizeazã activitãþile de selecþionare, creare, folosire ºi pãstrare a arhivei;
41. executã  acþiuni  ºi  controale  cu  personalul  propriu  sau  în  colaborare  cu

formaþiunile de ordine publicã, în unitãþile sanitare ºi de protecþie socialã, în  vederea depistãrii
persoanelor a cãror naºtere nu a fost  înregistratã în registrele  de stare civilã ºi a persoanelor cu
identitate necunoscutã;

42. colaboreazã cu formaþiunile de poliþie pentru identificarea unor cadavre ºi  persoane
cu identitate necunoscutã, precum ºi a pãrinþilor copiilor abandonaþi;

47. desfãºoarã ºi alte activitãþi  de stare civilã specifice  reglementate prin acte normative.

    Capitolul III
Dispoziþii finale

Art.  47. Prezentul  Regulament  de  Organizare  ºi  Funcþionare  a  fost  redactat  în  baza
propunerilor  compartimentelor  din structura organizatoricã  a  aparatului  de  specialitate  al
Primarului ºi ale serviciilor de interes local.

Art. 48. Toate entitãþile funcþionale au obligaþia de a colabora în vederea soluþionãrii comune a
problemelor curente ale oraºului Bicaz.

Art. 49. Prezentul Regulament se completeazã cu dispoziþiile legislaþiei ce guverneazã activitatea
fiecãrei structuri organizatorice de specialitate în parte .

Art. 50.   Regulamentul de Organizare ºi Functionare se poate modifica ºi completa ori de câte
ori situaþia o impune respectându-se procedura prin care a fost aprobat.

Art. 57.  Prezentul Regulament intrã în vigoare la douã zile de la publicarea acestuia pe site-
ul Primãriei oraºului Bicaz.

.

                  Preºedinte de ºedinþã

               BUDACÃ FLORICA         
                                                                                          Contrasemnează
                                                                         Ioan Spiridon

              Secretarul or. Bicaz

44


