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ANEXA LA H.C.L.93/30.09.2019 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI  COMUNEI SOCODOR 

 

CAPITOLUL  I – DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1 Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Socodor a fost elaborat în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

precum și a altor acte normative în vigoare,  în temeiul cărora se desfășoară  activitatea 

specifică. 

Art.2 Comuna Socodor este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică. 

Comuna Socodor deține un patrimoniu și are inițiativă în ceea  ce privește administrarea 

intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele 

administrativ-teritoriale stabilite. 

Art.3 Administrația publică a comunei Socodor se întemeiază pe principiile autonomiei 

locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice 

locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit. 

Art.4  Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul 

comunei sunt Consiliul Local al comunei Socodor, ca autoritate deliberativă și Primarul 

comunei Socodor ca autoritate executivă, alese conform legii. 

Art.5 Consiliul local și Primarul funcționează ca autorități administrative autonome și 

rezolvă  treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege. 

Art.6 Primarul, viceprimarul, secretarul general al unității administrativ-teritoriale și 

aparatul de  specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate 

permanentă, denumită "Primăria comunei" care duce la îndeplinire hotărârile consiliului 

local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 

Art.7 Consiliul Local al comunei Socodor, la propunerea primarului, aprobă, în condițiile 

legii, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, 

ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local. 

Art.8 Autoritățile administrației publice locale ale comunei Socodor au dreptul și 

capacitatea efectivă de a rezolva  și gestiona  în nume propriu și  sub responsabilitatea lor 

o  parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o 

reprezintă. 

Art.9 (1) Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele 

de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități 

ale  administrației publice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și 

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice 

de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;    

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public si privat al comunei; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern si extern. 

 (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
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   a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului local; 

   b) alege viceprimarul, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali; 

   c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul 

de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes 

local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și 

înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al 

acestora; 

   d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile 

corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii; 

   e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii 

autonome, în condițiile legii. 

 (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit. b), consiliul local: 

   a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; 

   b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, 

precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în 

numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii; 

   c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 

   d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările 

de investiții de interes local, în condițiile legii; 

   e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității 

administrativ-teritoriale; 

   f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin 

valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să 

contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală; 

   g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetățenilor. 

 (5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi 

adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, 

activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului 

buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.c), consiliul local: 

 a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință 

gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, precum și a serviciilor publice de 

interes local, în condițiile legii; 

 b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită 

sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condițiile legii; 

 c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și 

urbanism ale localităților; 

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte 
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obiective de interes public local. 

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.d), consiliul local asigură, potrivit 

competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: 

 a) educația; 

 b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 c) sănătatea; 

 d) cultura; 

 e) tineretul; 

 f) sportul; 

 g) ordinea publică; 

 h) situațiile de urgență; 

 i) protecția și refacerea mediului; 

 j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 

 k) dezvoltarea urbană; 

 l) evidență persoanelor; 

 m) podurile și drumurile publice; 

 n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local; 

 o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor; 

 p) activitățile de administrație social-comunitară; 

 q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-

teritoriale sau în administrarea sa; 

 r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza 

unității administrativ-teritoriale; 

 s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

 a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase; 

 b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și 

a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 

(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit. e), consiliul local: 

 a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local; 

 b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei cu unități administrativ-teritoriale din 

alte țări; 

 c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-

teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și 

internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune. 

(10) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit. a), b) și d), consiliul local: 

 a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al 

celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și 

funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a 
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căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în 

proprietatea unității administrativ-teritoriale; 

 b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a 

dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a 

clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul 

creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, 

prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel 

îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân 

în proprietatea unității administrativ-teritoriale. 

(11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) consiliul local poate solicita 

informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor 

prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. 

 (12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, 

personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice 

de interes local. 

 (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite 

deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin 

acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament 

poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale. 

  (14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu 

excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice 

alte atribuții stabilite prin lege. 

Art.10 (1) Autoritățile prin care se realizează autonomia la nivel local sunt: 

 a) consiliul local ca autoritate deliberativă; 

 b) primarul ca autoritate executivă la nivel local. 

(2) În clasificarea după modul de formare a organelor administrației publice, atât 

autoritatea locală deliberativă cât și cea executivă sunt organe alese în condițiile legii. 

Art.11(1) Întreaga activitate a Primăriei comunei Socodor se subordonează  principiului  

legalității, gestionării responsabile și eficiente a problemelor publice, în interesul 

colectivității locale. 

(2) Atribuțiile Primăriei  comunei  Socodor se  concretizează   în activități  executive  cu 

caracter  de dispoziție  și activități cu caracter de prestație. 

(3) Prin activitățile executive cu caracter de dispoziție se realizează procesul de 

organizare și executare a legilor, hotărârilor Consiliului  Local și altor acte normative,  

stabilindu-se conduita concretă pe care trebuie să o urmeze diferite persoane fizice și 

juridice din comuna Socodor. Actele juridice emise în exercitarea  acestor activități sunt 

dispoziții, avize, acorduri și autorizații. 

(4) Activitățile executive cu caracter de prestație se realizează din oficiu sau la cererea   

cetățenilor  și persoanelor  juridice,  urmărind  in principal: 

 a)  asigurarea calității vieții în cadrul colectivității locale (salubritate, ocrotirea mediului 

ambiant, asigurarea utilităților publice, întreținerea căilor publice); 

 b) satisfacerea unor cerințe, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice. 

Art.12 Dispozițiile prezentului Regulament se aplică funcționarilor publici și personalului 

cu  contract individual de muncă din aparatul de specialitate al primarului  comunei 

Socodor. 
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Art.13 Funcționarii publici și personalul angajat cu contract  individual  de muncă, din 

aparatul  de specialitate al primarului  comunei Socodor, fiecare în domeniul lor de 

activitate,  sunt în  serviciul colectivității locale și asigură satisfacerea  cerințelor  

cetățenilor prin aplicarea corecta a legilor, altor acte normative,  inclusiv a hotărârilor 

Consiliului Local și dispozițiilor Primarului. 

Art.14 (1) Funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Local se bucură 

de  stabilitate în funcție și se supun reglementărilor Statutului funcționarilor publici. 

(2) Personalul angajat cu contract individual de  muncă nu are calitate de funcționar  

public și se supune reglementărilor prevăzute de legislația muncii. 

 

CAPITOLUL  II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art.15  (1) Aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor este organizat pe 

compartimente funcționale, în condițiile legii. 

(2) Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc prin hotărâri ale 

Consiliului Local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale. 

Art.16 (1) Structura organizatorică ș i numărul de funcții se stabilesc prin hotărâri ale 

Consiliului   local, în condițiile legii. 

(2) În structura Primăriei comunei Socodor se regăsesc următoarele categorii de personal: 

a) funcții alese - primarul, ales prin vot direct ș i  viceprimarul ales prin vot indirect, de 

către consiliul  local,din rândurile  membrilor  acestuia,  păstrându-si,  totodată,  calitatea  

de consilier  local; 

  b) funcționari publici de conducere – secretarul general al comunei, numit prin  

concurs, în condițiile legii; 

  c) funcționari publici de execuție - numiți, de regulă în urma susținerii unui  

examen  sau concurs al cărui statut  este  prevăzut  de OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ și Legea  nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  d) personal contractual - angajat potrivit Legii nr.53/2003 Codul Muncii, modificat și  

completat,  a căror conduită este prevăzută de Legea nr.477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului   contractual din autoritățile ș i instituțiile publice. 

Art.17 Întreaga activitate a Primăriei este organizată și condusă de către primarul 

comunei Socodor. 

Art.18 (1) Primăria comunei Socodor, potrivit competențelor stabilite prin lege, este 

structurata  pe servicii și compartimente  funcționale, după cum urmează: 

 Primar comună 

 Viceprimar comună 

 Secretar general UAT  

•    Cabinet primar 

•     Compartiment   Audit public intern 

•     Compartiment   Financiar contabil, impozite și taxe 

•     Compartiment  Agricol 

•     Compartiment  Asistență socială 

•     Compartiment  Urbanism 

•     Compartiment  Informații și Relații cu Publicul 
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•     Compartiment   Achiziții publice 

•     Compartiment   Administrativ 

•     Compartiment   Monitorul Oficial Local 

•     Compartiment   Cultură și Sport 

•     Compartiment Implementare Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă       

   Serviciul  Public Comunitar  Local de Evidenta a Persoanei 

   Serviciul  Voluntar  pentru Situații de Urgență 

•      Serviciul de deszăpezire și întreținere spații verzi 

 

Art.19  Toate serviciile și compartimentele de la art.18 funcționează și acționează în 

numele  autorității din care fac parte, fără a avea capacitate  juridică administrativă. 

Art.20  În îndeplinirea obligațiilor ce le revin conform legii și prin prezentul regulament,   

conducătorii compartimentelor și serviciilor, sau persoanele desemnate prin dispoziția  

primarului,  au următoarele atribuții comune: 

  a) asigură organizarea activității structurii din care face parte, pentru fiecare  

angajat; 

   b) asigură instruirea în ceea ce privește normele de protecția muncii  și prevenirea  

și stingerea incendiilor și veghează  la respectarea acestor norme; 

   c) asigură detalierea atribuțiilor compartimentelor pe care le conduc, cu  

precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea 

pentru fiecare subordonat, a fișelor de post; 

   d) au inițiativa și iau măsuri, după caz, în rezolvarea  problemelor   specifice   

domeniilor de activitate  ale compartimentelor pe care le conduc; 

   e) asigură cunoașterea de către personalul din subordine a legislației în vigoare,   

specifică fiecărui domeniu de activitate; 

    f) îndrumă, urmăresc și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de  

lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competența și calitatea tuturor 

sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată; 

    g) repartizează corespondența, răspund de soluționarea problemelor curente,  

semnează lucrările compartimentului;    

    h) asigură  și răspund  de rezolvarea  în termen,  cu respectarea  legislației  în  

vigoare,  a cererilor,  sesizărilor și scrisorilor  populației; 

     i)  propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul    

compartimentului, colaborează și  conlucrează  cu   celelalte compartimente din cadrul   

primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora; 

     j) asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament; 

     k) răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea  

unui comportament corect în relațiile cu cetățenii și în scopul  creșterii prestigiului 

funcționarului public; 

      l)  îndeplinesc orice alte atribuții date de șefii ierarhici superiori; 

Art.21  Persoanele încadrate pe funcții de execuție răspund, conform reglementărilor în 

vigoare,  pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care le revin, 

precum și pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale,  față de 

primar  și viceprimar, după caz. 

Art.22 (1) Primarul conduce, îndrumă și controlează activitatea tuturor compartimentelor 
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funcționale din cadrul primăriei, conform atribuțiilor prevăzute de lege și răspunde  de 

întreaga  activitate  a acestora. 

(2) Viceprimarul și secretarul general îndrumă compartimentele funcționale conform 

atribuțiilor pe care le au potrivit legii și delegate de către primar. 

 

CAPITOLUL III-PATRIMONIUL 

 

Art.23  Patrimoniul  comunei Socodor este  alcătuit din bunurile mobile și imobile care 

aparțin domeniului public de interes  local, domeniului  privat al acestuia, la care se 

adaugă drepturile  și obligațiile cu caracter patrimonial. 

Art.24  Comuna Socodor, ca persoană juridică civilă are în proprietate bunuri din 

domeniul privat, iar ca persoană juridică de drept public este proprietara bunurilor 

domeniului public de interes local, potrivit legii. 

Art.25 Bunurile ce fac parte din domeniul  public sunt inalienabile, imprescriptibile și 

insesizabile. Domeniul privat este supus dispozițiilor de drept comun dacă prin lege nu 

se prevede altfel. 

Art.26  Consiliul local al comunei Socodor hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului 

public sau privat de interes  local sa fie date în administrarea regiilor autonome ș i 

instituțiilor publice,  să fie concesionate ori închiriate, în condițiile legii. 

Art.27 Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea ș i vânzarea bunurilor  ce fac 

parte din domeniul privat de interes  local, ș i condițiile legii, având obligația inventarierii 

acestora. 

Art.28  Consiliul local poate  da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile  și 

imobile  proprietate publică sau privată, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 

desfășoară activități  de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice în 

scopul desfășurării unor activități  care satisfac cerințele cetățenilor comunei. 

 

CAPITOLUL IV - BUGETUL ȘI administrarea  ACESTUIA 

 

Art.29  Bugetul comunei Socodor se administrează în condițiile prevăzute de lege, 

conform principiului autonomiei locale. 

Art.30  Bugetul comunei  Socodor se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile 

Legii finanțelor publice locale, Codului administrativ ș i ale celorlalte  acte normative în 

domeniu, de către consiliul local, la propunerea primarului. 

Art.31  Veniturile și cheltuielile bugetului local se desfășoară pe baza clasificației bugetare 

stabilite   de Ministerul Finanțelor. 

Art.32  Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate  pe teritoriul  

comunei  Socodor, din venituri preluate  de la instituțiile, regiile autonome de interes 

local sau societățile  comerciale pe care le-a înființat  și din alte surse, în conformitate 

cu dispozițiile legale. 

Art.33  Impozitele, taxele locale și taxele speciale se stabilesc de către Consiliul local al 

comunei  Socodor, în limitele  și condițiile legii. 

Art.34  Din bugetul local se finanțează în condițiile  stabilite de lege, acțiuni social 

culturale, obiective și acțiuni economice de interes local, cheltuieli de întreținere și 

funcționare a autorității administrației publice locale, precum și alte obiective prevăzute 
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prin dispoziții legale. 

Art.35 Primarul comunei Socodor întocmește, prin aparatul  de specialitate și prezintă 

spre aprobare Consiliului local contul de încheiere al exercițiului bugetar. 

 

CAPITOLUL V -  ATRIBUȚII, COMPETENȚE, RESPONSABILI 

 

ATRIBUȚIILE PRIMARULUI 

Art.36 Primarul comunei Socodor este șeful Administrației Publice Locale din comuna 

Socodor și al aparatului de specialitate al Instituției Primarului Socodor,pe care îl conduce 

și îl controlează. 

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 

 a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

 b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

 c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; 

 d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; 

 e) alte atribuții stabilite prin lege. 

 (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul: 

  a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură 

funcționarea serviciilor publice locale de profil; 

  b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a 

recensământului; 

  c) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege. 

 (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

  a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe 

pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii; 

  b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și 

desfășurarea în bune condiții a acestora; 

  c)  prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; 

  d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul 

unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local. 

 (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

  a) exercită funcția de ordonator principal de credite; 

  b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a 

exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele 

prevăzute de lege; 

  c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară,în condițiile legii; 

  d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de 

titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale; 

  e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului 

secundar. 

  (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului 
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de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de 

utilitate publică de interes local; 

   b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; 

   c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din 

domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) si (7) din OUG 157/2019; 

   d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului 

furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) si (7) din OUG 

157/2019, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-

teritoriale; 

   e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor 

publice de interes local; 

   f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora; 

   g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte 

normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din 

punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice; 

   h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției 

mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

   (6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire 

obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 

135/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

   (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu 

autoritățile administrației publice locale și județene. 

   (8) Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor 

publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit 

procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile 

parții a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz din OUG 57/2019. 

Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului 

   (1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civila, a sarcinilor 

ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea 

alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin 

lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales. 

   (2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

 

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI SOCODOR 

 

 Art.37 Instituția Primarului comunei Socodor are un viceprimar. 
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Viceprimarul  comunei  Socodor poate  exercita, prin delegare de competență, 

unele din atribuțiile care revin Primarului  din OUG nr. 57/2019: 

 controlează  igiena  și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare  

puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

 răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului  

public și domeniului privat al comunei  Socodor; 

 organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție  

autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe; 

 ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice  

fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, cursului de apă de pe raza comunei Socodor. 

 

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI SOCODOR 

 

Art.38 Secretarul general al comunei Socodor este funcționar public de conducere.  

Secretarul  general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții: 

(1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, in 

condițiile legii, următoarele atribuții: 

   a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile 

primarului și hotărârile consiliului local; 

   b) participă la ședințele consiliului local; 

   c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și 

primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și 

prefect; 

   d) coordonează organizarea arhivei și evidență statistică a hotărârilor consiliului local și a 

dispozițiilor primarului; 

   e) asigura transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate a actelor prevăzute la lit.a); 

   f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului 

local, și redactarea hotărârilor consiliului local; 

   g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 

   h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, 

cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul 

căreia funcționează; 

   i) poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 

ședințelor ordinare ale consiliului local; 

   j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a 

consilierilor locali; 

   k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de 

ședință,  sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

   l) informează președintele de ședință, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 

cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 



11 
 

   m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și 

ștampilarea acestora; 

   n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia 

parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2);informează 

președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la 

asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

   o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale; 

   p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de 

consiliul local și de primar. 

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la 

art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de 

credite pentru activitățile curente. 

   (3) Secretarul general al comunei comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii 

succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate 

imobiliară, în a Carei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 

   a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul 

a survenit în localitatea de domiciliu; 

   b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități 

administrativ-teritoriale; 

   c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei raza de competență teritorială 

se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării 

înregistrării sistematice. 

   (4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde: 

   a) numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului; 

   b) data decesului, în format zi, lună, an; 

   c) data nașterii, în format zi, lună, an; 

   d) ultimul domiciliu al defunctului; 

   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după 

caz, în registrul agricol; 

   f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face 

citarea. 

   (5) Atribuția prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane 

care exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la 

propunerea secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

   (6) Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al 

comunei, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5). 

   (7) Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și 

contravențională a persoanei responsabile. 

   (8) Secretarii generali ai comunelor și cei ai orașelor unde nu funcționează birouri ale 

notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, următoarele acte notariale: 

   a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de 

către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a 



12 
 

beneficiilor de asistență socială și/sau serviciilor sociale; 

   b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub 

semnătură privată. 

Secretarul general asigură coordonarea compartimentelor și serviciilor aflate în 

subordinea sa.  

   Îndeplinește ș i  a l t e  atribuții prevăzute  de lege sau însărcinări  date de Consiliul  

Local sau de Primar,  după caz; 

    În exercitarea atribuțiilor sale are obligația de a păstra secretul profesional cu privire  

la toate activitățile sale. 

     În perioadele în care este absent din instituție, deleagă, în  condițiile legii, executarea   

atribuțiilor funcționale altui funcționar public desemnat de către primar. 

     În conformitate cu prevederile OG nr.28/2008, coordonează, îndrumă, controlează 

activitatea privind Registrul Agricol și semnează documentele specifice acestei activități. 

 Art.39 Conform prevederilor legale, Primarul coordonează, supraveghează și controlează  

activitatea tuturor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 

comunei Socodor. 

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII  ALE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE  DIN 

STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE  AL PRIMARULUI  COMUNEI 

SOCODOR 

1. COMPARTIMENTUL CONSILIERUL PRIMARULUI 

a) participă la audiențele organizate de primarul comunei Socodor; 

b) urmărește rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni în audiențe; 

c) asigură consilierea primarului pe probleme specifice de administrație publică; 

d) sprijină compartimentele de resort în rezolvarea problemelor sesizate de către cetățeni. 

e) respectă regulile de protecția muncii și PSI, în timpul serviciului; 

f) răspunde de calitatea lucrărilor și sarcinilor ce le are de rezolvat; 

g) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor și documentelor de care ia cunoștință 

în exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit legislației în vigoare; 

h) sprijină primarul comunei în organizarea și desfășurarea alegerilor generale, locale și 

prezidențiale. 

i) sprijină compartimentele din Aparatul de specialitate a primarului în rezolvarea 

problemelor specifice. 

î) răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice postului. 

j) distribuie și urmărește corespondența; 

k) ține evidența participării la pregătirea profesională și calificativele obținute; 

l) ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat S.V.S.U; 

m) urmărește execuția lucrărilor de investiții finanțate din bugetul local sau alte surse de 

finanțare; 

n) urmărește modul cum se realizează administrarea bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al comunei Socodor. 

o) urmărește depunerea documentelor și proiectelor pentru fonduri guvernamentale și 

fonduri europene.  

p) aduce la îndeplinire orice alte sarcini și atribuții primite de la primar, conform legii. 
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2.COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE 

- două funcții publice de execuție de inspector clasa I, grad asistent; 

- un post contractual de inspector, Treapta I, studii superioare; 

a) ÎN DOMENIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

Activitatea personalului  în domeniul impozite și taxe locale consta in principal in stabilirea, 

constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe 

clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport deținute de 

persoane fizice/juridice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de către 

contribuabilii persoane fizice si juridice ce au proprietatea in comuna Socodor potrivit 

competentelor  stabilite prin actele normative in vigoare. 

   Atribuțiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice si 

juridice sunt:   

a) constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor 

de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, 

conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic 

pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe 

baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la 

compartimentul contabilitate; 

b) întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii; 

c) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, 

propunând facilităţi legale privind încasarea acestora; 

d) verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă 

contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea 

determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente; 

e) întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în 

cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor 

cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale; 

f) îndeplineşte actele de executare silită a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului 

local, în condiţiile legii; 

g) urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local; 

h) asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse 

în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale; 

i) întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. 

confirmând luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor; 

j) asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le 

gestionează; 

k) efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice 

sau juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti .  

l) gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice; 

m) întocmeşte şi eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată 

 

b) ÎN DOMENIUL BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE 

Activitatea personalului în domeniul buget, contabilitate, salarizare consta in principal in 

următoarele: 
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a) acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi 

contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local; 

b) ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în 

privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul 

realizărilor; 

c) analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada 

execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite; 

d) asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, 

învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seama trimestriale; 

e) efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei; 

f) angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale; 

g) participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabilităţii; 

h) asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului 

informatic de prelucrare a datelor; 

i) verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, 

prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; 

participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele 

rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri 

sau plusuri din gestiune; 

j) verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economico-financiare şi pe  

baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, 

republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare; 

j) asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, 

lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de 

credite; 

k) urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, 

întocmind corespondenta şi formele necesare. Răspunde de planificarea, coordonarea, 

organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare; 

l) răspunde de legalitatea tuturor operațiunilor contabile;  

m) răspunde de înregistrarea in contabilitate a operațiunilor cronologic si sistematic 

potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finanțelor folosind modelele 

Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectând normele 

metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora;  

n) răspunde de înregistrarea contabila pe baza de documente justificative înaintate de 

compartimentele de specialitate cu vizele si aprobările persoanelor autorizate si cu 

respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor; 

o) asigura activitatea de verificare a legalității, regularității operațiunilor efectuate pe 

seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora de 

ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operațiunile si documentele 

prevăzute in dispoziția de organizare a controlului financiar preventiv propriu pentru sef  

compartiment contabilitate;  
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p)asigura finalizarea operațiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primăriei;  

r) verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in vederea 

preluării automate;  

s) asigură și răspunde de înregistrarea achizițiilor, consumului și stocului de materiale 

necesar instituției;  

ș) întocmește documentele de închidere a anului financiar în baza Normelor emise de 

Ministerul Finanțelor;  

t) păstrează secretul de serviciu și confidențialitate în legătură cu datele, informațiile sau 

documentele de care sa ia cunoștință în executarea atribuțiilor ce-i revin;  

ț) răspunde de legalitatea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și 

le semnează;  

u) întocmeşte rapoarte de specialitate la  proiecte de hotărâri în vederea promovării lor în  

Consiliul local şi referate ce stau la baza  emiterii dispozițiilor Primarului specifice 

domeniului de activitate; 

v) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor  

c) ÎN DOMENIUL RESURSE UMANE 

a) întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării 

consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Socodor;  

b) acordă asistenţă compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Socodor  privind întocmirea Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor,  întocmeşte 

rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de 

organizare şi funcţionare ce se supun spre aprobarea consiliului local; 

c) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce privesc înfiinţarea şi 

reorganizarea de către consiliul local a unor servicii publice şi instituţii în subordinea 

aiestuia, completarea şi modificarea obiectului de activitate pentru structurile înfiinţate; 

d) urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de 

funcţii aprobate şi asigură actualizarea situaţiilor nominale de personal; 

e) urmăreşte şi realizează corectă aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor 

de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiilor de muncă, stabilirea 

indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea în clase şi grade profesionale pentru 

funcţionarii publici şi în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, 

acordarea indemnizaţiilor de conducere, aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale 

stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale ; 

f) întocmeşte fundamentări ale fondului de salarii pentru bugetul local, pentru autorităţile 

executive şi serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică; 

g) transmite raportări către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care, pe baza 

acestora, administrează baza de date cuprinzând evidenţa naţională a funcţiilor publice şi 

a funcţionarilor publici ;  

h) asigură completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor, către 

I.T.M. pentru personalul contractual din cadrul instituţiei; 

i) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi  

utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor A.N.F.P., Instituţiei Prefectului Judeţului  
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Arad, Consiliului Judeţean Arad, D.G.F.P. Arad., Direcţiei Judeţene de Statistică, s.a.; 

î) asigură asistenţa de specialitate pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor în vederea întocmirii şi actualizării 

fişelor de post pentru personalul din subordine, în concordanţă cu regulamentele de 

organizare şi funcţionare şi statele de funcţii aprobate, gestionează fişele de post pentru 

întreg personalul;  

j) organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau examinare, 

după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind angajarea 

personalului. Asigură încadrarea personalului în funcţii, compartimente / servicii, 

corespunzător pregătirii, experienţei şi competenţelor profesionale. Numirea, sancţionarea, 

suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau după caz a raporturilor 

de muncă  se face numai de către primar, în conformitate cu prevederile legale; 

k) întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, 

delegarea de atribuţii, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractului de muncă 

sau încetarea raporturilor de serviciu, după caz şi  gestionează modificările intervenite 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor; 

l) întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor 

profesionale ale funcţionarilor publici; 

m) operează toate modificările intervenite pe parcursul perioadei de angajare în ceea ce  

priveşte : funcţia, salariul, pregătirea profesională, starea civilă, etc.;  

n) organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a 

personalului prin instituţiile specializate, potrivit necesarului transmis de compartimentele 

funcţionale şi serviciile publice-pentru personalul contractual şi în funcţie de conţinutul 

rapoartelor de evaluare întocmite anual pentru funcţionarii publici în concordanţă cu 

ofertele centrelor de perfecționare. Ține evidenţa participărilor la cursurile de 

perfecţionare; 

o) ține evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului 

contractual; transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate 

documentele solicitate; 

p) asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarele de personal; eliberează  

angajatului, la cerere, copii ale actelor existente în dosarul tău profesional; 

r) la solicitarea angajaţilor întocmeşte şi eliberează adeverinţe de salariat; 

 

3. COMPARTIMENT  ACHIZIȚII PUBLICE 

- o funcție publică vacantă de execuție de inspector clasa I, grad asistent; 

Atribuțiile salariaților  privind organizarea  procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică constă în: 

a) întocmirea programului anual al achizițiilor 

b) primirea şi analizarea referatelor de necesitate; 

c) primirea și analizarea caietelor de sarcini; 

e) primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrări; 

f) primirea si analizarea temelor de proiectare; 

g) verifică existentă fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte; 

h) alegerea procedurii de achiziție publică; 



17 
 

i) stabilește prin notă justificativa criteriile de calificare si selecție a ofertanților, precum si 

criteriile de atribuire; 

j) elaborarea, înaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi  

documentaţiilor de atribuire/fiselor de date 

k) elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare 

l) transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro) 

m) transmiterea spre publicare a anunțurilor de participare către Monitorul Oficial al 

României ; 

n) elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor și dispozițiilor pentru constituirea 

Comisiei de evaluare;  

o) transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale; 

p) participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul; 

r) primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire; 

s) primirea ofertelor; 

ș) participa la deschiderea ofertelor; 

t) verificarea propunerilor tehnice și financiare; 

ț) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a ofertelor admisibile; 

u) primirea şi înaintarea în vederea soluţionării și redactarea actului prin care Comisia de 

evaluare soluţionează contestaţiile; 

v) elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică; 

w) întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții 

câștigători și necâștigători; 

x) participarea împreună cu membrii comisiei la ședințele pentru avizarea notelor 

justificative. 

z) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor;  

 

4. COMPARTIMENTUL  AGRICOL 

- o funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad asistent; 

Personalul îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) răspunde de completarea registrelor agricole atât in format electronic cat si pe suport 

de hârtie şi păstrarea registrelor agricole, precum şi de tinerea la zi a programelor 

informatice privitoare la activităţile agricole; 

b) întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidenţelor 

agricole; 

c) aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul 

agricol; 

d) întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol doar 

cu semnătura secretarului comunei Socodor; 

e) efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor înscrise în 

registrele agricole şi existentul din teren; 

f) verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa 

certificatelor eliberate într-un registru special; 

g) eliberează adeverințe referitoare privind  datele înscrise în registrul agricol, în condiţiile 

legii; 
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h) informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în  

vigoare, referitoare la carantina fitosanitară, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi  

utilizarea pesticidelor; 

i) culege informaţii de la cetăţeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânţeze, 

necesarul de sămânţă şi alte materiale, făcând demersuri pentru aprovizionarea acestora; 

î) ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate 

în vederea înfiinţării de plantaţii, exploataţii agricole ; 

j) asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor şi fâneţelor naturale; 

k) îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii 

moderne de creştere a animalelor; 

l) îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea 

primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare 

a producătorilor agricoli; 

m) contribuie la aplicare în comuna a programelor prevăzute în strategia Guvernului 

n) ţine în mod distinct evidenţa domeniului public şi privat agricol al Primăriei - Comuna 

Socodor şi asigură actualizarea acestuia; 

o) face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al 

Primăriei; 

p) eliberează "titlu de proprietate" conform legislaţiei în vigoare; 

r) ţine evidenţa terenurilor agricole care se concesionează; 

s) face măsurători, schiţe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul 

administrativ al Primăriei; 

ș) întocmeşte şi eliberează adeverinţe de stare materială la cererea contribuabililor  

persoane fizice cu avizul secretarului comunei Socodor; 

t) aduce la cunoștința publica la începutul fiecărui an calendaristic,conform legislației in 

vigoare,obligația cetățenilor comunei de a se prezenta la sediul primăriei Socodor pentru 

declarația terenurilor, animalelor, etc., în registrul agricol; 

ț) duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcţia deţinută, 

stabilite de şefii ierarhici; 

u) completează si eliberează Atestatul  de producător agricol și Carnetul de comercializare  

a produselor  agricole in termenele prevăzute de lege. Verifica existenta in teren a 

produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita atestatul de producător; 

v) întocmește documentația privind vânzarea-cumpărarea  terenurilor agricole situate în 

extravilanul localităților conform Legii nr.17/2014; 

w) înregistrează in registrul agricol suprafețele de teren stipulate in contractele de arenda; 

x) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor; 

 

5. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

- o funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad asistent; 

- un post vacant, contractual de referent, Treapta II, studii medii; 

- un post vacant, contractual de asistent medical comunitar, referent debutant, studii medii; 

Personalul din cadrul compartimentului asistență socială îndeplinește următoarele atribuții: 
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a) identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest 

sens de către consiliul local; 

b) coordonează, sub directa supraveghere a secretarului, Serviciul Public de Asistenţă  

Socială, creat la nivelul comunei; 

c) face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-

economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă; 

d) face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în 

aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ; 

e) întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care 

familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ; 

f) întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, 

instituirea tutelei sau curatelei ; 

g) evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi 

întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor 

social ; 

h) supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor 

legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei 

neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun. 

i) ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială,  

precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa  

ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora. 

j) îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre instituţiile care le pot 

acorda drepturi specifice ; 

k) stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de 

vedere social şi medical; 

l) iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a 

abandonului copiilor; 

m) răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de 

ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare; 

l) întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte privind activitatea desfăşurată; 

m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor ; 

 

6. COMPARTIMENT  URBANISM  

- o funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad superior; 

Personalul angajat in cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie/demolare ; 

b) verifică şi analizează conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatului 

de urbanism şi a autorizaţiei de construire, redactează şi prezintă spre semnare 

certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, desfiinţare; 

c) participă la recepţiile obiectivelor de pe raza comunei Socodor; 

d) face propuneri de atribuire terenuri în conformitate cu prevederile legale ; 
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e) întocmeşte şi eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţe privind înscrierea în 

evidenţele de carte funciară ; ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi eliberează adeverinţe 

(certificate)de nomenclatură stradală ; 

f) verifică cererile şi documentaţiile pentru elaborarea certificatelor de urbanism,  

autorizaţiilor de construcţie, demolare şi răspunde de încasarea contravalorii avizelor,  

acordurilor, adeverinţelor etc. ; 

g) urmăreşte respectarea în teritoriu a prevederilor PUG, PUD, PUZ şi face propuneri de 

îmbunătăţire a acestora, 

h) urmăreşte realizarea lucrărilor la locuinţele  în curs de execuţie ; 

i) verifică permanent în teren starea construcţiilor aparţinând Primăriei comunei Socodor şi 

propune, după caz, lucrările de reparaţii ce se impun ; 

î) efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina privind respectarea 

autorizaţiilor de construcţie/demolare şi a proiectelor tehnice  

j) întocmeşte situaţii statistice specifice ; 

k) propune măsuri pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, împrejmuirilor, spaţiilor 

dintre clădiri; amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelei de canalizare, 

termoficare, staţiei de epurare în concordanţă cu PUG ; 

l) întocmește referate de constare a  abaterile care constituie contravenţii la legea privind 

autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor şi le transmite 

şefului ierarhic superior ; 

m) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin procesele a-verbale de contravenţie şi face  

propuneri pentru demolarea lucrărilor executate pe domeniul public fără autorizaţie sau 

încălcarea acesteia în baza dispoziţiei Primarului  

n) întocmeşte, împreună cu  personalul cu atribuții privind taxele  şi impozite locale,   

referate şi documentaţii pe care le transmite Compartimentului juridic în vederea acţionării 

în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii 

de construire; 

o) răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în 

dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei 

de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001; 

p) are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.600/2018 ; 

r) răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 

s) respectă normele de protecţia muncii şi PSI ; 

ș) asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Socodor; 

t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor; 

 

7. COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ 

- un post contractual vacant de inspector, Treapta I, studii superioare; 

a)planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de 

aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de 

securitate al cetăţenilor şi bunurilor; 

b) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a 

tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a 

conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă; 
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c) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul 

prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă; 

d) monitorizează şi evaluează tipurile de risc; 

e) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, 

precum si a populaţiei; 

f) controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile 

operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local; 

g) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în 

situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora; 

h) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor 

operative de răspuns; 

i) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea  

viabilităţii documentelor operative; 

j) organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi 

valorifică rezultatele; 

k) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 

determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor; 

l) constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de 

competenţă; 

m) acordă sprijin unităţilor de învăţământ  în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr 

viaţa”; 

n) asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate; 

o) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific pentru 

identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi 

pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu 

consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de 

competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă Iancu de Arad al judeţului Arad. 

p) supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă 

sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele; 

r) cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea 

celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia. 

s) întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot 

fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent; 

ș) participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, 

organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

t) execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

ț) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor;  

 

8. COMPARTIMENTUL CULTURĂ SPORT 

- un post contractual  de referent, Treapta II, studii medii; 

Atribuțiile compartimentului cultură sunt următoarele: 
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a) elaborează şi propune spre aprobare direcţiile de dezvoltare în domeniul cultural pentru 

instituție, oferă consultanta pe probleme culturale pentru proiectele derulate de  Primăria 

comunei Socodor; 

b) întocmește referate pentru acordarea titlurilor de cetatean de onoare al comunei 

Socodor şi alte titluri, organizează festivitatea de decernare a acestora;  

 c) propune organizarea, după caz, pregătește desfăşurarea conferințelor de presă, 

seminariile, workshop-urile, întâlnirile formale sau informale în domeniul culturii, 

învăţământului, sportului şi al colaborării în vederea dezvoltării acestor domenii, 

 d) propune implementarea unor metode de stimulare şi premiere a persoanelor sau 

entităţilor cu rezultate deosebite în domeniile cultură, sport, învăţământ;  

 e) asigura o interfață activă între Primărie și instituțiile de cultură, învăţământ, sport, fie 

aflate în subordinea Consiliului local, fie alte instituţii de gen, după caz; 

 f) propune şi/sau participă/asigură participarea reprezentanţilor instituţiilor din domeniul 

cultură, învăţământ la schimburi de experiență;        

 g) participă la schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizațiile 

neguvernamentale;  

  h) colaborează cu toate instituţiile de învăţământ şi cultură din localitate pentru 

elaborarea Agendei Culturale a comunei şi coordonează gestionarea operativă a acesteia ;       

   i) înființează și actualizează baza de date cu organizațiile neguvernamentale (asociații și 

fundații) de pe raza comunei;  

   î) sprijină instituțiile de gen pentru accesul la resurse și depunerea de proiecte la 

finanțatori interni sau/și externi;  

  j) pune la dispoziție legislația în baza căreia funcționează organizațiile neguvernamentale;  

  k) elaborează, în colaborare cu alte entităţii specializate şi pune la dispoziție suporturi 

informative (fluturași, broșuri etc.) necesare promovării localităţii; 

  l) participă la dezbateri publice, instructaje sau alte manifestări derulate de organizațiile  

neguvernamentale;      

 m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Socodor, dispoziţii ale primarului comunei Socodor;  

 

9. COMPARTIMENTUL MONITORUL OFICIAL 

- o funcție publică de execuție de inspector, Clasa I, grad asistent; 

Atribuții: 

a) întocmește stenograma ședinței după care  întocmește procesul verbal al ședinței care 

se comunica electronic consilierilor pentru a fi studiat, urmând a fi aprobat de plen în 

ședința următoare; 

b) asigură înregistrarea audio a dezbaterilor din fiecare ședință de consiliu local; 

c) întocmește dispoziția primarului prin care se convoacă ședințele de consiliu local precum 

și comunicatul prin care se aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședințelor; 

d) pregătește împreună cu secretarul calendarul fiecărei luni în ceea ce privește ședințele  

(data ședințelor, data până la care se primesc proiectele de hotărâri pentru a fi vizate 

de secretar  și însușit de primar, data ținerii ședințelor de comisii de specialitate); 

e) preia de la secretar proiectele de hotărâri, le verifică și le repartizează pe comisii de 

specialitate; 

f) înregistrează  în  registrul  special proiectele  de hotărâri  și rapoartele de specialitate; 
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g) preia electronic de la inițiatori proiectelor de hotărâri respectiv de la serviciile de  

specialitate proiectele de hotărâri, rapoartele de specialitate, referatele, anexele 

însoțitoare etc.; 

h) verifică proiectele de hotărâri, felul de redactare, inclusiv din punct  de vedere  al 

exprimării  corect gramatical, dacă  respecta  normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor  administrative, temeiuri legale invocate  precum și actele de la dosar; 

k) modifică sau redactează proiecte de hotărâri la solicitarea secretarului general; 

l) întocmește borderourile comisiilor de specialitate,  multiplică documentele pentru 

membrii   comisiilor  și pentru persoanele  care participă la comisii; 

m) pregătește ședințele de comisii și convoacă telefonic  și electronic membrii comisiilor; 

n) întocmește Borderoul pentru ședința de Consiliu  local cu toate avizele  comisiilor de 

specialitate; 

o) pregătește în format electronic - mapa consilierului, documentația pentru ședințele 

de consiliu,  aceasta însemnând întocmirea a câte unui folder corespunzător  fiecărui 

punct din borderoul ședinței care să conțină proiectul  de hotărâre,  raportul de 

specialitate,  eventualele anexe cu referire la punctul  respectiv din Borderoul ședinței, 

astfel încât consilierul  să poată consulta acasă  documentațiile ce urmează  a fi 

dezbătute în  cadrul ședinței de consiliu  și sunt cuprinse  în borderoul ședinței; 

p) transmite electronic borderoul ședințelor de consiliu  local mass-mediei locale; 

r) postează  pe site-ul primăriei Borderoul ședințelor de consiliu local; 

m) verifică și redactează  hotărârile Consiliului local după fiecare ședință de consiliu, 

respectând  termenul prevăzut  de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

n) întocmește pontajul lunar al consilierilor pentru calculul indemnizațiilor; 

p) întocmește dosarul  fiecărei  ședințe conform  OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

r) contribuie la asigurarea bunei funcționări a instituției, prin inițiative personale, în 

vederea îmbunătățirii și  eficientizării activității în legătură cu realizarea sarcinilor de 

serviciu. 

Art.40  MONITORUL OFICIAL LOCAL 

 1.(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei 

unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca eticheta distincta, în prima pagina a 

meniului, în prima linie, în partea dreapta. 

 (2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se deschid șase subetichete: 

   a) STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE; 

   b) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE“, unde se publica 

Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum si Regulamentul cuprinzând 

masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulația proiectelor de dispoziții ale 

autorității executive; 

   c) „HOTARÂRILE AUTORITATII DELIBERATIVE“, unde se publica actele administrative 

adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliul 

județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât si cele cu caracter individual; aici 

se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de hotărâri ale autoritatii deliberative, 

precum si Registrul pentru evidenta hotărârilor autoritatii deliberative; 

   d) „DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE“, unde se publica actele administrative 
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emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, 

cu caracter normativ; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de dispoziții ale 

autoritatii executive, precum si Registrul pentru evidenta dispozițiilor autoritatii executive; 

   e) „DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE“, prin care se asigura îndeplinirea 

obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii; 

   f) „ALTE DOCUMENTE“, unde se publica documentele prevăzute la alin. (3). 

   (3) La subeticheta prevăzuta la alin. (2) lit. f), „ALTE DOCUMENTE“, se asigura: 

   a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza 

actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

   b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu 

privire la proiectele hotărârilor autoritatii deliberative si dispozițiilor autoritatii executive, 

numai în cazul celor cu caracter normativ; 

   c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează 

sa fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; 

   d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu 

caracter normativ; 

   e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere 

exprimate de participanți la o ședința publica; 

   f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autoritatii deliberative; 

   g) publicarea declarațiilor de căsătorie; 

   h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) si care, potrivit legii, fac 

obiectul aducerii la cunoștința publica; 

   i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la 

cunoștința publica se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind 

oportuna si necesara. 

   (4) Pe pagina de internet a ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice se 

include o eticheta „Monitorul Oficial Local“ în care se vor introduce linkurile către fiecare 

eticheta a fiecărei pagini de internet „Monitorul Oficial Local“ a fiecărei unitati/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale. 

   (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (4), ordonatorii principali de credite 

transmit ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice linkul respectiv, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri. 

   (6) Orice modificare a linkului transmis conform alin. (5) se comunica, în termen de 15 

zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, 

care actualizează, în termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului 

linkul transmis. 

  2.(1) Actele administrative, precum si orice alte documente prevăzute la art. 1 alin. (2) 

se redactează si se publica cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile 

legislației privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. 

   (2) Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie sa fie corecte din punctul de vedere 

al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, după caz, 

sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind 

folosirea limbii române în locuri, relații si instituții publice. 

   (3) Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respecta prevederile 

legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele 
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în forma electronica. 

   (4) În cazul unitarilor administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități 

naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-

teritoriala respectiva, „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se publica, cu respectarea 

dispozițiilor art. 1, atât în limba româna, cât si în limba persoanelor aparținând minoritarii 

naționale în cauza. Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzător în ceea ce 

privește varianta publicata în limba persoanelor aparținând minorității nationale. 

  3.(1) În structura funcționala a fiecărei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale se 

instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar 

persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții 

organizarea Monitorului Oficial Local, precum si asigurarea publicării oricăror documente, 

potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autoritatii executive. 

Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si persoanele desemnate 

de autoritatea executiva au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la 

organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local. 

   (2) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigura din 

bugetul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

   (3) Identificarea persoanelor semnatare si/sau cosemnatare, după caz, a actelor 

administrative, se asigura prin înscrierea întocmai a identitarii lor, în formatul: prenumele 

si numele. 

  4.(1) În cazul în care, prin intermediul paginii de internet a unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, se asigura publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, după 

caz, prin hotărâre a autoritatii deliberative, la propunerea autoritatii executive, se stabilesc 

taxe speciale, în condițiile legislației privind finanțele publice locale, care se fac venituri la 

bugetul local respectiv. 

   (2) Nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declarației 

de casatorie ori pentru încheierea casatoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc. 

  5.(1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea 

datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local se 

asigura strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la deschiderea 

dosarului electronic, primul document din lista, de jos în sus, sa corespunda nr. 1, după 

cum primul document din lista, de sus în jos, sa corespunda ultimului act administrativ 

publicat, în ordinea cronologica a datelor. 

   (2) Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf“ editabil pentru a se 

păstra macheta si aspectul documentului intacte, astfel încât acesta sa arate exact ASA 

cum a fost realizat si sa poată fi tipărit corect de oricine si de oriunde, fora sa cuprindă 

semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementarilor în materia 

protecției datelor personale. 

  6.(1) Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri, prin ordin comun al ministrului cu 

atribuții în domeniul administrației publice si al ministrului cu atribuții în domeniul 

afacerilor interne se pot aproba norme si instrucțiuni. 

   (2) Orice documente prevăzute de prezenta procedura, inclusiv registrele, se 

administrează obligatoriu si în format electronic. 

   (3) Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum si procedurile 

administrative conexe organizării si funcționarii Monitorului Oficial Local sunt supuse 
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controlului intern, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL  VI - ALTE ATRIBUȚII  ȘI COMPETENȚE 

Art.41   Atribuții privind organizarea de audiențe: 

(1) Organizarea  audientelor  la nivelul Primăriei comunei  Socodor se face potrivit 

programului  stabilit de primarul comunei,  prin dispoziție. 

(2) În mod obligatoriu, primarul va stabili o zi de audiență pe săptămână pentru primar, 

u zi pentru viceprimar și o zi de audiență pentru secretarul general al comunei. 

(3)  În funcție de nevoile locale, pe perioada determinată sau nedeterminată, primarul 

poate  stabili zile de audiență  și pentru alți funcționari din aparatul  de specialitate. 

Art.42 Relația cu consiliul local este asigurată de secretarul general al comunei, cu 

respectarea  strictă a Regulamentului privind procedurile administrative  gestionate  de 

către secretarul   unității administrativ-teritoriale, privind relația între autoritățile publice 

locale, între acestea și prefect, precum și între autoritățile publice locale și autoritățile 

publice județene, care îndeplinește următoarele atributii: 

1. Primește proiectele de hotărâri inițiate de către primarul comunei sau consilierii locali,  

verificând  legalitatea acestora,  în ceea ce privește  conținutul  și  forma; 

2.  Asigura convocarea Consiliului  local în ședințele ordinare și extraordinare, în baza 

dispoziției primarului comunei  Socodor, cu cel puțin 5 zile  calendaristice înainte de data  

ședinței pentru ședințele ordinare sau 3 zile pentru ședințele extraordinare; 

3. Asigură  aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general,  

precum și data și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local. 

4. Pune la dispoziția consilierilor documentația legată de ședințele  Consiliului  local, 

materialele înscrise  în ordinea de zi. 

5. Întocmește ordinea de zi  a ședințelor  Consiliului Local, incluzând  proiectele de 

hotărâri   depuse de inițiatori, însoțite de avizele comisiilor de specialitate  și de 

rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort. 

6. Întocmește  rapoarte de neavizare pentru proiectele pe care le consideră  nelegale  și 

le prezintă consiliului local în ședința în care este dezbătut  proiectul respectiv; 

7. Comunică Instituției Prefectului Județului Arad, în termenul  prevăzut de lege, 

hotărârile  adoptate de Consiliul  local  și dispozițiile Primarului; aduce la cunoștința celor 

interesați  hotărârile și dispozițiile în termenele prevăzute de lege. 

8.  Asigură  îndosarierea corespunzătoare (cusut, numerotat, proces-verbal, opis) 

documentelor    supuse aprobării Consiliului local și răspunde  de păstrarea lor. 

9. Confirmă  autenticitatea  copiilor cu actele originale, cu excepția celor care se 

eliberează  de autoritățile publice centrale. 

Art.43   Atribuții  în domeniul  juridic  -  contencios 

(1) În justiție,  Comuna  Socodor și Primăria  comunei  Socodor sunt reprezentate  de 

primarul comunei. Primarul poate delega atribuții unui funcționar din aparatul propriu,  

dacă îndeplinește condițiile cerute de legislația în materie,  sau, poate încheia contract 

de reprezentare  cu alți juriști  sau avocați, în condițiile legii. 

(2) Persoana împuternicită de primarul comunei Socodor, îndeplinește următoarele  

atribuții: 

1. Asigură  asistența  juridică  în cauzele  aflate  pe rolul  instanțelor  judecătorești   în 

care  figurează  ca parte comuna  Socodor. 
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2. Inițiază acțiunile care se înaintează în instanță, împreună cu documentația necesară. 

3. Exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al comunei, a 

drepturilor și obligațiilor  cu caracter  patrimonial  și a altor drepturi  și obligații legale. 

4. Studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora. 

5. Solicita investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești rămase definitive. 

6. Întocmește dosarele de executare silită. 

7. Comunică hotărârile judecătorești compartimentelor interesate. 

8. Prezintă, la cererea Consiliului local,rapoarte ș i informări privind activitatea, în 

termenul și forma solicitată. 

Art.44 Reguli generale privind circulația documentelor în cadrul Primăriei comunei 

Socodor. 

(1) Toate documentele  care circulă în și între diferitele compartimente ale Primăriei   

Socodor vor primi un număr de înregistrare, după care se prezintă primarului comunei 

pentru repartizarea spre soluționare compartimentului în competența căruia intra 

soluționarea. 

(2)  Salariații  Primăriei comunei Socodor au obligația de a rezolva problemele specifice și 

de a răspunde solicitărilor petenților în termenele legale. 

Art.45 Atribuții privind activitatea de arhivă 

1. Această  activitate  este îndeplinită de un arhivar care organizează fondul de arhivă, 

creat și aflat în păstrarea Primăriei comunei Socodor și sub îndrumarea secretarului 

efectuează operațiuni de inventariere, selecționare, expertizare ș i păstrare în bune 

condiții a acestuia; 

2. Primește pe baza de inventar  fondul de arhivă creat de compartimentele funcționale 

din cadrul aparatului de specialitate pentru anul anterior; 

 3. Întocmește și eliberează, la solicitarea cetățenilor, pe baza datelor înscrise în 

documentele existente  în arhivă, adeverințe privind: vechimea în munca, starea materială, 

modul de folosință și deținere a unor bunuri mobile și imobile, după încasarea taxei 

speciale stabilite prin hotărârea consiliului local; 

4. Asigură  predarea la Direcția Județeană a Arhivelor  Naționale a documentelor al căror 

termen de păstrare a expirat, conform nomenclatoarelor arhivistice existente; 

5. Asigură, cu sprijinul celorlalte compartimente funcționale, actualizarea nomenclatorului    

arhivistic al dosarelor constituite la nivelul primăriei, pe care îl trimite spre aprobare   

Direcției  Județene a Arhivelor Naționale și spre aprobare primarului în vederea emiterii 

dispoziției, pentru a fi pus în aplicare. 

Art.46  Atribuții privind protecția muncii 

Atribuțiile privind protecția muncii la locurile de muncă sunt îndeplinite de viceprimarul  

comunei, sens în care desfășoară următoarele activități: 

1. Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a măsurilor 

tehnice, sanitare și organizatorice stabilite, precum și a prevederilor legale în domeniul  

protecției muncii; 

2. Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de 

activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local; 

3. Asigură lunar împreună  cu inspectorul cu atribuții de asistență socială din  aparatul  de  

specialitate al primarului, protecția muncii persoanelor asistate, beneficiare ale Legii nr. 

416/2001 modificată ș i completată prin Legea 276/2010; 
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4. Prezintă, la cererea Consiliului local și a Primarului, rapoarte și informări privind 

activitatea de protecția muncii. 

 

CAPITOLUL VII INCOMPATIBILITĂȚI ȘI CONFLICTE DE INTERESE 

Art.47  Demnitarii  publici (primar, viceprimar și aleși locali) sunt în conflict de interese   

dacă emit un act administrativ  sau nu încheie un act juridic ori nu emit o d ispoziție,  în 

exercitarea  funcției,  care produce un folos material pentru sine, pentru soțul sau ori 

rudele sale de gradul I; actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori 

dispozițiile emise cu încălcarea acestei obligații sunt lovite de nulitate absolută. 

Art.48(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre 

următoarele situații: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu 

privire la persoane fizice  și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiași  comisii, constituite  conform  legii, cu funcționari publici 

care au calitatea de soț sau ruda de gradul I; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența  

deciziile pe care trebuie  să le ia în exercitarea funcției publice. 

(2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se 

abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și 

să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este 

obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției  

publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință. 

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) conducătorul autorității sau instituției publice, la 

propunerea  șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauză, 

va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență. 

(4) Încălcarea dispozițiilor alin.(2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

Art.49 (1) Calitatea de funcționar  public este incompatibilă cu orice alta funcție publică 

decât  cea în care a fost numit, precum  și cu funcțiile de demnitate  publică. 

(2)  Funcționarii  publici nu pot deține alte funcții  și nu pot desfășura  alte activități, 

remunerate   sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice; 

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul  public este 

suspendat  din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societarilor comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ  

din sectorul  public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

(3) Nu se află în situație  de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin.(2) lit. a) și 

c), funcționarul public care este desemnat  printr-un act administrativ, emis în condițiile 

legii, să reprezinte sau să participe  în calitate de reprezentant al autorității ori instituției 

publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în 

temeiul  actelor normative  în vigoare. 

(4) Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de 

monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ 

de natura celor prevăzute la alin.(2) lit.c) nu pot  să-și desfășoare activitatea și nu pot 
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acorda  consultanță despecializate la aceste societăți timp  de 3 ani după ieșirea din 

corpul funcționarilor  publici. 

(5) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește  

efectuarea  unor acte în legătură cu funcția publică  pe care o  exercită. 

(6) În  situația prevăzută la alin.(2) lit.b), la încheierea  mandatului  demnitarului, 

funcționarul   public este reîncadrat  în funcția publică  deținută  sau într-o funcție 

similară. 

Art.50 (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii 

publici respectivi  sunt soți sau rude de gradul 1. 

(2) Prevederile alin.(1) se aplica si în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea de 

demnitar. 

(3) Persoanele care se află în una dintre  situațiile  prevăzute la alin.(1) sau (2) vor 

opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau 

renunțarea la calitatea  de demnitar. 

(4) Orice persoană poate sesiza existența  situațiilor prevăzute la alin.(1) sau (2). 

(5) Situațiile prevăzute la alin.(1) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin.(3) se 

constată de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune 

încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul 

ll. 

(6) Situațiile prevăzute la alin.(2) și neîndeplinirea  obligației  prevăzute  la alin.(3) se 

constată,  după caz, de către prefect, care dispune încetarea raporturilor  ierarhice 

directe dintre demnitar și funcționarul  public soț sau rudă de gradul I . 

Art.51 Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul  didactic, al 

cercetării  științifice,  al creației literar-artistice   și în alte domenii  de activitate  din 

sectorul privat,  care nu sunt în legătură  directă  sau indirectă cu atribuțiile exercitare 

ca funcționar  public potrivit fișei postului. 

Art.52 (1) Funcționarul  public poate  candida  pentru o funcție eligibilă sau poate  fi 

numit  într-o  funcție de demnitate publică. 

(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: 

   a) pe durata campaniei  electorale,  până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este 

ales; 

   b) până  la încetarea  funcției  eligibile sau a funcției  de demnitate  publică,  în cazul 

în care funcționarul public a fost ales sau numit. 

Art.53 (1) Funcționarii publici pot f i  membri ai partidelor politice legal constituite. 

(2) Funcționarilor publici le este interzis  să fie membri  ai organelor  de conducere  ale 

partidelor  politice  și să exprime  sau să apere în mod public  pozițiile  unui partid 

politic. 

(3) Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria  înalților funcționari  

publici  nu pot f i membri ai unui partid politic,  sub sancțiunea  destituirii din funcția 

publică. 

 

CAPITOLUL VIII - REGULI SPECIALE DE COMPORTAMENT,  Î N  SCOPUL  

PREVENlRll FAPTELOR DE CORUPȚIE 

Art.54  Toate categoriile  de personal  din aparatul propriu,  care exercită o  funcție 

publică,  indiferent de modul în care au fost investite, care îndeplinesc,  permanent sau 
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temporar,  potrivit legii, o funcție sau o  însărcinare, în măsura în care participă la luarea 

deciziilor sau le pot influența, sau care exercită atribuții de control, potrivit legii, sunt 

obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau 

însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită   

profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale 

cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru 

dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite. 

Art.55 Persoanele care exercită o funcție publică în cadrul autorității publice, precum și 

persoanele care dețin o funcție de conducere, au obligația să își declare averea în 

condițiile  legii. 

 

CAPITOLUL  IX - RĂSPUNDERI  ȘI SANCȚIUNI 

 

1. PENTRU  FUNCȚIONARII PUBLICI 

Art.56(1) Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovatei, a îndatoririlor de serviciu 

atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii și ale prezentului 

cod administrativ. 

   (2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcționarii publici a proiectelor 

de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea 

prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condițiile legii. 

   (3) Funcționarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori 

avizarea actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu 

respectarea prevederilor art. 437 alin. (3) din OUG 57/2019. 

   (4) Refuzul funcționarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza 

actele și documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris și motivat în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepția situațiilor în care prin acte normative cu 

caracter special sunt prevăzute alte termene, și se înregistrează într-un registru special 

destinat acestui scop. 

   (5) Funcționarii publici care refuză să semneze, respectiv sa contrasemneze ori avizeze 

sau care prezintă obiecții cu privire la legalitate asupra actelor și documentelor prevăzute 

la alin. (2), fără a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la 

alin. (4), răspund în condițiile legii. 

Art.57 Răspunderea administrativ-disciplinară 

   (1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute 

de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară a 

acestora. 

   (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

   a) întârzierea sistematica in efectuarea lucrărilor; 

   b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrărilor; 

   c) absenta nemotivata de la serviciu; 

   d) nerespectarea programului de lucru; 

   e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri in afara cadrului legal; 

   f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; 
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   g) manifestări care aduc atingere prestigiului autoritatii sau instituției publice in care 

funcționarul public își desfășoară activitatea; 

   h) desfășurarea in timpul programului de lucru a unor activitatea cu caracter politic; 

   i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu; 

   j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform 

prevederilor legale; 

   k) inculcarea prevederilor referitoare la îndatoriri si interdicții stabilite prin lege pentru 

funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese si 

incompatibilitatea; 

   l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitate dacă funcționarul public nu 

acționează pentru încetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data 

intervenirii cazului de incompatibilitate; 

   m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

   n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul funcției 

publice si funcționarilor publici sau aplicabile acestora. 

   (3) Sancțiunile disciplinare sunt: 

   a) mustrarea scrisa; 

   b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni; 

   c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de pana la un an de zile; 

   d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la unu la 3 ani; 

   e) retrogradarea intr-o funcție publica de nivel inferior, pe o perioada de pana la un an, 

cu diminuarea corespunzătoare a salariului; 

   f) destituirea din funcția publica. 

   (4) Ca urmare a săvârșirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplica 

următoarele sancțiuni disciplinare: 

   a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) si d), se aplica una dintre 

sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 

   b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplica una dintre 

sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)-f); 

   c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)-h), se aplica una dintre 

sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c)-f); 

   d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) si m), se aplica una dintre 

sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3); 

   e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplica sancțiunea 

disciplinară prevăzuta la alin. (3) lit. f), in condițiile prevăzute la art. 520; 

   f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplica una dintre 

sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3). 

   (5) Pentru funcționarii publici de execuție sancțiunea prevăzuta la alin. (3) lit. e) se 

aplica prin transformarea funcției publice pe care o ocupa, pe perioada de executare a 

sancțiunii disciplinare. Pentru funcționarii publici de conducere in situația in care 

sancțiunea prevăzuta la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru ca nu exista o funcție 

publica de conducere de nivel inferior vacanta in cadrul autoritatii sau instituției publice, se 

aplica sancțiunea disciplinara prevăzuta la alin.(3)lit.c). 

   (6) La individualizarea sancțiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va tine 
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seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările in care aceasta a fost 

săvârșită, gradul de vinovăție și consecintele abaterii, comportarea generala in timpul 

serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor 

sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentului cod. 

   (7) In caz de concurs de abateri disciplinare, se aplica sanctiunea disciplinara aferenta 

abaterii disciplinare celei mai grave. 

   (8) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data sesizarii 

comisiei de disciplina, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare, 

cu excepția abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilități, 

pentru care sanctiunea disciplinara se aplica in condițiile prevăzute la art. 520 lit. b). 

   (9) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si 

ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea 

clasării ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească 

dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau 

încetarea procesului penal. In aceste situații, procedura angajării răspunderii disciplinare 

se reia si sancțiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult un an de la data reluării. 

   (10) Pe perioada cercetării administrative, in situația in care funcționarul public a cărui 

fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, 

conducătorul autoritatii sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia 

la documentele care pot influenta cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea 

temporara a funcționarului public in cadrul autoritatii ori instituției publice ori in cadrul altei 

structuri fără personalitate juridica a autorității ori instituției publice. Măsura se dispune pe 

întreaga durată pe care funcționarul public poate influența cercetarea administrativă. 

   (11) In situația in care in cazul funcționarilor publici de conducere nu este posibila 

aplicarea prevederilor alin. (10), persoana care are competenta numirii in funcția publica 

are obligația sa dispună mutarea temporara a funcționarului public intr-o funcție publica 

corespunzătoare nivelului de studii, cu menținerea drepturilor salariale avute. 

   (12) Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicata se poate adresa instanței de 

contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau 

dispoziției de sancționare. 

 PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL 

Art.58 (1) Angajatorul  dispune  de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, 

potrivit  legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată  că aceștia au 

săvârșit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este faptă în legatură  cu munca și care constă într-o acțiune  

sau inacțiune  săvârșită cu  vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 

legale,  regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil,   ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor  ierarhici. 

Art. 59 (1) Sancțiunile  disciplinare pe care le poate  aplica angajatorul  în cazul în 

care salariatul  săvârșește o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 

zile lucrătoare; 

    c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției  în  

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 
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d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) reducerea salariului de bază  și/sau,  după caz, și a indemnizației  de  

conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

f) desfacerea  disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește 

un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. 

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen  de 12 luni de la aplicare,  

dacă salariatului   nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară  în acest termen. 

Art.60(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplică numai o singură sancțiune. 

Art.61  Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

abaterii  disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 

c) consecințele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală  în serviciu a salariatului; 

e) eventualele  sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art.62 (1) Sub sancțiunea nulității absolute nici o măsura  nu poate  fi dispusă  mai 

înainte  de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

(2) În  vederea  desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 

scris de  persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 

obiectul, data, ora și locul întrevederii.  

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin.(2) fără 

un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea 

cercetării  disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să 

susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei  împuternicite  să realizeze 

cercetarea  toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul 

să fie asistat, la cererea  sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru 

este. 

Art.63 (1)  Angajatorul  dispune aplicarea sancțiunii  disciplinare  printr-o decizie emisă  

în forma  scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință  

despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii 

faptei. 

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau  

contractul  colectiv  de muncă aplicabil,  care au fost încălcate  de salariat; 

c) motivele  pentru care au fost înlăturate  apărările  formulate  de salariat în  

timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată  

cercetarea; 

d) temeiul  de drept în baza căruia sancțiunea  disciplinară  se aplică; 

e) termenul  în care sancțiunea  poate f i  contestată; 

f) instanța competentă la care sancțiunea  poate fi contestată. 

(3) Decizia de sancționare  se comunică  salariatului in cel mult 10 zile calendaristice de 
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la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal  salariatului,  cu semnătură de primire, ori, în caz de 

refuz  al primirii,  prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de 

acesta. 

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești 

competente  în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art.64 (1) Salariații  răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii 

civile  contractuale, pentru pagubele  materiale produse angajatorului din vina și în 

legătură cu munca lor. 

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majora sau de alte cauze 

neprevăzute  și care nu puteau fi înlăturate ș i nici de pagubele care se încadrează  în 

riscul normal al serviciului. 

Art.65 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul  răspunderii  

fiecăruia  se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,  

răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării 

pagubei  și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul  efectiv  lucrat de la ultimul  

sau inventar. 

Art.66 (1) Salariatul  care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să 

o restituie. 

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau  și care nu mai  pot fi 

restituite  în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, 

este obligat să suporte   contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în 

cauza se stabilește potrivit valorii acestora  de la data plății. 

Art.67 (1) Suma  stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate  lunare din 

drepturile  salariale  care  se cuvin persoanei  în cauză din partea angajatorului la care 

este încadrată în muncă. 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși 

împreună  cu celelalte  rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul 

respectiv. 

Art.68 (1) În cazul în care contractul  individual  de muncă încetează  înainte ca 

salariatul  să îl fi despăgubit pe angajator  și cel în cauză se încadrează  la un alt 

angajator  ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac  de către noul 

angajator sau noua instituție ori autoritate publică,  după caz, pe  baza  titlului  

executoriu transmis  în acest scop de către angajatorul  păgubit. 

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator,  în temeiul 

unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face 

prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă. 

Art.69  În cazul în care acoperirea  prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se 

poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată 

de rețineri,  angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în  condițiile Codului de 

procedură civilă. 

CAPITOLUL X – DISPOZIȚII  FINALE 

 

Art.70(1) Coordonarea, îndrumarea ș i controlul activității compartimentelor funcționale  
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ale Primăriei se realizează de către Primarul Comunei Socodor, potrivit prerogativelor 

legale, prin intermediul viceprimarului și al secretarului general. 

(2) Prin dispoziția Primarului s-au stabilit atribuțiile de coordonare și control pentru  

viceprimar. 

(3) Secretarul general al comunei asigură îndeplinirea atribuțiilor  prevăzute  de OUG  nr. 57/2019  

privind  Codul administrativ  și îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau 

încredințate de către Consiliul  Local sau de către Primar. 

Art.71Toate compartimentele aparatului de specialitate ale primarului comunei Socodor 

vor respecta prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația  

publică și a legislației privind aprobarea tacită. 

Art.72  Conducătorii compartimentelor Primăriei comunei Socodor, au obligația de a 

sesiza Primarul și Consiliul  Local. În legătură cu eventualele disfuncționalități, în aplicarea  

acestui Regulament. 

Art.73  Fiecare compartiment din structura aparatului de specialitate al primarului  

comunei Socodor are obligația de a pune la dispoziția consilierilor locali, la cererea  

acestora, informațiile solicitate. Solicitarea și răspunsul se fac de către șeful 

compartimentului, sau în mod direct, prin participarea la ședințele comisiilor de 

specialitate. 

Art.74  Neîndeplinirea  sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum și încălcarea cu 

intenție a atribuțiilor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală,  

după caz, a funcționarului sau salariatului vinovat. 

Art.75 Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziții legale 

incidente în materie, precum și cu reglementările ulterioare. 

Art.76 Personalul Primăriei comunei Socodor este obligat să cunoască și să respecte  

prevederile prezentului Regulament. 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETAR , 

                  MUREȘAN ADRIAN MARIUS                     CRIȘAN GHEORGHE 

 

 

 

 

 

  


