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A) Actele normative care reglementează 

organizarea şi funcţionarea instituţiei publice: 

 

Constituția României 
 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea  nr.  123/2002,  pentru  aprobarea     Normelor  

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 

Hotărârea nr. 478/2016,  pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 123/2002 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi 

completările ulterioare 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice actualizată 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative 

 

 



 

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici 

Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină cu modificările şi 

completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor 

privind formarea profesională a funcţionarilor publici 

HCL nr. 36 din 22.04.2021  privind aprobarea organigramei şi al 

statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bicaz 

şi serviciilor publice de interes local 

Dispoziţia Primarului nr. 88 din 31.03.2020  privind aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
B) Structura  organizatorică,  atribuţiile  

departamentelor autorităţii şi instituţiei publice: 

 

Organigrama şi statul de funcții ale aparatului de specialitate 

al Primarului Oraşului Bicaz şi serviciilor publice de interes local 

pentru anul 2022 aprobate prin HCL nr. 36 din 22.04.2021. 

 

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Bicaz și a serviciilor publice de 

interes local aprobat prin HCL nr. 46 din 26.03.2020. 

 

Regulamentul intern la nivelul de specialitate a primarului 

 și serviciile publice de interes local aprobat prin Dispoziţia nr. 88 

din 31.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C) Conducerea instituţiei: 
 

 

 

PRIMAR: NICOLAE SĂLĂGEAN 

TELEFON: 0233/254310 int. 102; FAX: 0233/254530 

 e-mail: primariabicaz@yahoo.com 

 

VICEPRIMAR: PAVEL RĂZVAN SURDU 

TELEFON: 0233/254310 int. 103; FAX: 0233/254530 

 e-mail: viceprimar@primariabicaz.ro 

 

SECRETAR GENERAL: IRINA – MARIA CIBI 

TELEFON: 0233/254310 int. 105; FAX: 0233/254530 

 e-mail: secretar.general@primariabicaz.ro 
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Numele şi prenumele, datele de contact ale persoanelor 

responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public: 

 

Stanciu Carmen  - transmiterea informaţiilor de interes public 

TELEFON: 0233/25431 0, e-mail:secretariat@primariabicaz.ro 

 

Iute Ovidiu - postarea informaţiilor pe site-ul Primăriei Bicaz 

TELEFON: 0233/254028, e-mail: iuteovidiu@primariabicaz.ro 
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D) Coordonatele de contact ale instituţiei 

publice: 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ 
 

Cod poştal: 615100  

Str. Barajului, nr. 4 

Județul Neamț 

 România 
 

Telefon: 
 

+40-233-25431O  +40-233-253430 +40-233-253520  

Fax: +40-233-254530 

e-mail: primariabicaz@yahoo.com 

Program de lucru: 

                         Luni – Joi 

                                         7.30 – 16.00 

 

                                                                           Vineri 
                              
                                         7.30 – 13.30 
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E)  Program audienţe: 
 
 
 
 

 
PRIMAR: 

 

MARȚI: ORELE 08.00 -10.00 

JOI:      ORELE 08.00 - 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 F)  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul  

contabil: 

 

 

 

Bugetul local aprobat pe anul 2022 

 Bilanțul contabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G)  Programele şi strategiile proprii: 

 

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Bicaz 
 

pentru perioada 2014 - 2020, aprobată prin 
 

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 
 

26.06.2014 
 

Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi 
 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a 
 

serviciului de salubrizare din Orașul Bicaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 H)  LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE  

INTERES PUBLIC: 

 

 1.      Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: 
denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax,  adresa de e-mail, adresa 
paginii de internet 

 2.  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  

Primăriei oraşului Bicaz, program de audienţe 

 3.  Actele normative ce reglementează organizarea şi  

funcționarea instituției 
 4.      Statutul Orașului Bicaz 

 5.  Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Bicaz şi al serviciilor publice de interes 
local 

 6.  Proiecte ale actelor normative (hotărâri ale consiliului  

local, dispoziţii ale primarului) 

 7.  Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Orașului 

Bicaz 

 8.  Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul Orașului 

Bicaz 

 9.  Procese verbale ale ședințelor consiliului local 
     10.       Componenţa Consiliului Local al Oraşului Bicaz nominală, 

numerică şi apartenenţa politică 

     11.      Raportul anual de activitate întocmit de primarul Oraşului Bicaz 

     12.      Hotărârile privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la 

locuinţe, construite prin A.N.L., destinate închirierii 

     13.   Documentele care stau la baza organizării  şi desfăşurării 

licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea 

bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de 

sarcini, contracte cadru, hotărâri ale consiliului local care aprobă 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare 

 

 

14.     Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire 



15.     Bugetul local, bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului 

local 

16.     Numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor 

17.     Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanțarea 

și executarea obiectivelor de investiții de interes local 

18.     Orice informaţie privind situaţia unui obiectiv de pe raza orașului 

Bicaz 

 

19. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social 

        20.     Documentațiile tehnice de execuție pentru lucrările de 

investiții 

        21.     Structura organizatorică a instituţiei, atribuţiile birourilor, 

serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul de 

audiențe 

         22.      Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică 

și turistică a orașului 
        23.      Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes 

public, conform Legii nr. 544/2001 

24.  Modalităţile de contestare, în situaţia în care o persoană se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate 

25.    Declarațiile de avere ale aleșilor locali si ale funcționarilor publici 

din cadrul Primăriei oraşului Bicaz 

26.    Raportul anual privind transparenţa decizională conform 

prevederilor Legii nr. 52/2003 

27. Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări 

       28.     Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, 

servicii şi lucrări, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 

29.    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

30.    Situaţii statistice semestriale şi anuale cu privire la 

activitatea de soluţionare a petiţiilor 

  
 
 
 

   



 

I) LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE 

DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, 

POTRIVIT LEGII: 

 

1. Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local 

2. Regulamentul de organizare si funcţionare a aparatului propriu 

3. Regulamentul de ordine interioară 

4. Statutul localității 

5. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier 

6. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului 

7. Componenţa Consiliului Local al oraşului Bicaz 

8. Componenţa comisiilor de specialitate 

9.   Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali, precum şi de viceprimar 

10. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali și ale 
funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu 

11. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei oraşului 

Bicaz, programul de audiențe 

12. Denumirea birourilor, serviciilor, direcțiilor, numerele de telefon, fax 

13. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a orașului 
Bicaz 

14. Hotărârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virărilor 

de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare, de aprobare a 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar, de stabilire a impozitelor şi 

taxelor locale, a taxelor speciale; bilanţul contabil 

15. Hotărârile de aprobare a organigramei, statului de funcții, numărului 

de personal şi regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului 

propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 

de numire și eliberare din funcție a conducătorilor serviciilor publice de 

interes local, precum și a celor ai instituțiilor publice din subordinea 

Consiliului Local 

16. Hotărârile de administrare a domeniului public şi privat al oraşului 

Bicaz privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de 

interes local; documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării  



 

licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor 

aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, 

contracte cadru, hotărâri care aprobă organizarea si desfăşurarea 

licitaţiei, planuri de amplasare 

17. Hotărârile privind înfiinţarea de instituţii publice, societăţi comerciale și 

servicii publice de interes local 

18. Hotărârile privind exercitarea în numele oraşului a tuturor drepturilor 

acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înființat, hotărârile 

privind numirea si eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de 

administraţie la societăţile comerciale si serviciile publice de interes local 

19. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al oraşului, 

hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale și financiare necesare 

realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de 

urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, 

planurile de situaţie și amplasament cu mobilier stradal, construcții 

provizorii, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, 

certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinație 

20. Hotărârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni 
de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor 
meteorologice periculoase 

21. Hotărârile privind construirea, întreținerea si modernizarea drumurilor, 

podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparţinând căilor de 

comunicații de interes local 
22. Hotărârile si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local şi cele privind asigurarea condiţiilor necesare 

realizării acestora 

23. Hotărârile privind asigurarea condiţiilor materiale si financiare 

necesare pentru buna funcţionare a instituțiilor și serviciilor publice de 

educaţie, sănătate, cultură, tineret si sport, apărarea ordinii publice, 

apărarea împotriva incendiilor si protecţia civilă de sub autoritatea sa 

24. Hotărârile privind organizarea de activităţi stiințifice, culturale, artistice, 

sportive şi de agrement 

25. Hotărârile privind protecţia şi refacerea mediului înconjurător, 

protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor 

istorice şi de arhitectură a parcurilor si rezervaţiilor naturale 



 

26. Hotărârile privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, 

cele privind protecţia drepturilor copilului 

27. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale si hotărârile pentru 

aprobarea lor 

28. Hotărârile privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi 

parcuri de distracţie, baze sportive şi cele prin care se asigură buna 

funcționare a acestora 

29. Hotărârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi,de 
pieţe si de obiective de interes public local 

30. Hotărârile privind conferirea persoanelor fizice române sau străine cu 

merite deosebite, a titlului de cetățean de onoare al orașului Bicaz 

31. Hotărârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice din ţară 

32. Hotărârile privind sprijinul acordat cultelor religioase 

33. Hotărârile privind asigurarea libertăţii comerţului și încurajării liberei 

inițiative 

34. Instrucţiuni, norme, regulamente și circulare primite de la organele 

centrale ale administraţiei publice 

35. Informare privind starea economică şi socială a oraşului precum şi 

informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor 

consiliului local 

36. Dispoziţii cu privire la prevenirea și limitarea urmărilor calamităţilor, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor 

37. Dispoziţii privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la 

desfăşurarea adunărilor publice 

38. Dispoziţii privind controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice 

 39. Dispoziţii privind asigurarea întreţinerii si reabilitării drumurilor publice, 

proprietatea oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea 

normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii 

40. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului 

41. Raportul anual privind inventarierea si administrarea bunurilor care 

aparţin domeniului public şi privat al oraşului; 

42. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul 

orașului, precum și terenurilor cu destinaţie forestieră, aflate pe raza 

orașului Bicaz 



 

 

43. Lista certificatelor de producător eliberate 

44.    Lista asociaţiilor de proprietari din oraş şi a administratorilor 

acestora 

45.   Lista societăților comerciale autorizate de Primăria orașului Bicaz 

46.   Lista proceselor verbale de constatare a contravențiilor 

47. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni 

48. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

49. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri 

50.   Ordine de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu 

altă destinație decât aceea de locuință 

51.   Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, 

numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al 

Compartimentului Stare Civilă 

52.   Activităţile și locurile în care se poate presta munca în folosul 

comunității 
53.   Modalități de contestare, în situația în care persoana se consideră 

vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate 

54. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social 

55.   Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea 

informaţiilor de interes public 

56.   Alte documente și informaţii, care nu se exceptează de la accesul 

liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J) Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare aferente 

pentru reclamaţia administrativă: 

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul 

la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu 

reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 

alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 

32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 

123/2002, modificată şi completată prin HG 478/2016. 

 

 

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale 

Normelor metodologice sau aici. 

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în 

drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de 

contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază 

sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, 

aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr. 

544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată şi modificată prin 

HG 478/2016. 

 

 

 


