ANEXA NR.1 LA HCL Nr.______/2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE APLICABIL
SALARIATILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORASULUI PLOPENI

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art.1.Prezentul Regulament de Organizare si Functionare (R.O.F.) este actul
administrativ care detaliaza modul de organizare a Primariei orasului Plopeni, a
subdiviziunilor sale organizatorice, stabileste regulile de functionare, atributiile si
procedurile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate
conform legii.
Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a serviciilor, birourilor si
compartimentelor de munca din cadrul primariei, precum si relatiile ierarhice si de
colaborare.
Art.2.In sensul Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind administratia publica locala, Primaria orasului Plopeni este o
structura functionala cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile
Consiliului local, dispozitiile Primarului orasului Plopeni, solutionand problemele
curente ale colectivitatii locale, in aceasta structura intrand primarul, viceprimarul
si aparatul de specialitate al primarului orasului.
Art.3.Administratia publica in orasul Plopeni este organizata si functioneaza
in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice,
eligibilitatii autorităţilor administratiei publice locale, legalitatii şi al consultarii
cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.
Art.4. (1) Primarul orasului Plopeni este seful administratiei publice locale si
raspunde de buna organizare si functionare a acesteia, prin compartimentele din
aparatul sau de specialitate. In exercitarea atributiilor ce-i revin, Primarul emite
dispozitii. Acestea devin executorii dupa ce au fost aduse la cunostinta publica sau
a persoanelor interesate.
(2)Primarul reprezinta orasul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu
persoane fizice si juridice din tara si strainatate, precum si in justitie.
(3)Primarul este ordonator principal de credite.
Art.5.Viceprimarul orasului indeplineste atributiile care ii sunt delegate de
catre primar, prin dispozitie, si coordoneaza direct activitatea structurilor
functionale din subordinea sa, conform organigramei.
Art.6. Secretarul orasului Plopeni este functionar public de conducere,
atributiile sale fiind cele prevazute de art.117 din Legea nr.215/2001 , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala.
Art.7. (1)Aparatul de specialitate al Primarului este format din functionari
publici si personal contractual, structura acestuia si numărul de salariati fiind în
concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care
dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

(2)Functionarilor publici le sunt aplicabile prevederile Legii nr.188/1999 ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind Statutul
functionarilor publici , cele ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a
functionarilor publici si ale HG nr.611/2008, modificata si completata, pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici.
(3)Personalul contractual este format din ocupantii posturilor ale caror
atributii de serviciu nu implica exercitarea prerogativelor de putere publica.
Raporturile de munca ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile
Codului muncii si ale altor acte normative specifice aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art.8. Numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului se fac de catre Primar, prin
dispozitie.
Art.9.Principalele tipuri de relatii si modul de stabilire al acestora sunt :
A)Relatii de autoritate ierarhice :
a)subordonarea viceprimarului fata de Primarul orasului Plopeni ;
b)subordonarea sefilor de servicii, sefilor de birouri fata de Primarul orasului
Plopeni si, dupa caz, fata de viceprimar sau fata de secretar, in limita
competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a actelor administrative si a
structurii organizatorice;
c)subordonarea salariatilor incadrati in functii de executie fata de seful
ierarhic.
B.Relatii de autoritate functionale. Sunt stabilite de catre compartimentele
din structura organizatorica a Primariei orasului Plopeni cu serviciile publice si
institutiile publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Plopeni , precum si
cu societatile comerciale din subordinea Consiliului local sau la care orasul Plopeni
este actionar/asociat, in conformitate cu obiectul de activitate sau competentele
acordate prin lege sau acte administrative emise in limitele prevederilor legale.
C.Relatii de cooperare :
a)sunt stabilite intre compartimentele de munca din structura organizatorica a
Primariei orasului Plopeni sau intre acestea si compartimente corespondente din
cadrul serviciilor si institutiilor subordonate Consiliului Local al Orasului Plopeni;
b) sunt stabilite intre compartimentele de munca din structura organizatorica a
Primariei orasului Plopeni si compartimente similare din celelalte structuri ale
administratiei centrale sau locale, ONG-uri etc.
D.Relatii de reprezentare . In limitele mandatului acordat de Primarul
orasului Plopeni, viceprimarul , secretarul orasului Plopeni sau personalul din
cadrul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria orasului
Plopeni in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale,
organisme din tara sau strainatate.
E.Relatii de inspectie si control. Sunt stabilite intre compartimentele
specializate in inspectie si control (Serviciul Politie locala, Compartimentul audit
public intern) , compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului
orasului Plopeni sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului,
conform competentelor stabilite prin legi si alte acte normative in vigoare.
Art.10.Primaria orasului Plopeni are sediul in orasul Plopeni, B-dul
Independentei, nr.12.
CAP.II. PATRIMONIUL ORASULUI PLOPENI

Art.11. Patrimoniul orasului Plopeni este alcatuit din bunurile mobile si
imobile care apartin domeniului public al localitatii, domeniului privat al acesteia,
la care se aduga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Art.12.Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile,
imprescriptibile si insesizabile.
Art.13.Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile si imobile care nu
apartin domeniului public, dobandite prin modalitatile prevazute de lege.
Art.14.Consiliul Local al Orasului Plopeni hotaraste ce bunuri apartinand
domeniului public sau privat sa fie date in administrarea regiilor autonome si
institutiilor publice, sa fie concesionate sau inchiriate.
Art.15.Consiliul Local al Orasului Plopeni hotaraste cu privire la vanzarea
bunurilor care fac parte din domeniul privat al localitatii, in conditiile legii.
Art.16.Consiliul local poate hotari darea in folosinta gratuita, pe termen
limitat, a bunurilor mobile si imobile proprietate publica sau privata locala,
persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau
de utilitate publica ori serviciilor publice.
CAP.III.OBIECTIVELE PRIMARIEI ORASULUI PLOPENI
Art.17.Obiectivele generale ale Primariei orasului Plopeni sunt urmatoarele :
a) dezvoltarea economico-sociala si de mediu a orasului;
b) organizarea si asigurarea functionarii aparatului de specialitate al
primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor
comerciale si regiilor autonome de interes local;
c) administrarea domeniului public si privat al orasului;
d) gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
Art.18.Obiectivele specifice si activitatile fiecarui compartiment sunt
reglementate de prezentul regulament.
CAP.IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI PLOPENI
Art.19.(1)Personalul Primariei orasului Plopeni este organizat pe principalele
domenii de activitate, conform organigramei si statului de functii si este
subordonat direct Primarului, viceprimarului ori secretarului orasului si indirect, in
intregul sau, Primarului.
(2)Primarul
îndeplineste o functie de autoritate publica, este seful
administratiei publice locale si raspunde de buna organizare si functionare a
acesteia, prin compartimentele din aparatul de specialitate.
(3) Primarul reprezinta orasul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu
persoane fizice si juridice din tara si strainatate, precum si în justitie.
(4) Primarul este ordonatorul principal de credite.
(5)In exercitarea atributiilor prevazute de lege primarul emite dispozitii cu
caracter normativ sau individual care devin executorii după ce sunt aduse la
cunottinta publica sau comunicate persoanelor interesate.

Art.20.Viceprimarul este ales de Consiliul local, este subordonat Primarului
şi este înlocuitorul de drept al acestuia. Viceprimarul exercita atributiile delegate
de primar.
Art.21.Secretarul orasului Plopeni este functionar public de conducere si
indeplineste atributiile stabilite de lege, ori incredintate de Consiliul local si
primar.
Art.22.Aparatul de specialitate al Primarului orasului Plopeni se compune din
urmatoarele compartimente functionale :
a) compartimente subordonate direct Primarului orasului Plopeni :
-administrator public ;
-serviciul financiar-contabil ;
-serviciul Politie locala ;
-compartiment audit public intern ;
-compartiment juridic;
-expert local pentru romi ;
b) compartimente subordonate viceprimarului orasului Plopeni :
-arhitect sef ;
-comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primariei orasului
Plopeni ;
-compartiment investitii, urbanism,administrarea domeniului public si
privat, ;
-compartiment achizitii
publice si transport local ;
-compartiment protectia mediului ;
-compartiment integrare europeana ;
-compartiment protectie civila ;
- c) compartimente subordonate secretarului orasului Plopeni sau aflate sub
coordonarea acestuia:
-compartiment secretariat, administrativ si relatii cu publicul ;
-compartiment resurse umane ;
-serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor;
-compartiment stare civila ;
-compartiment asistenta sociala.
Art.23.Conducatorii compartimentelor de specialitate, impreuna cu Primarul,
viceprimarul si secretarul, intocmesc fisa postului cu atributiile de serviciu pentru
fiecare salariat in parte.
CAP.V.
ATRIBUTII,
COMPETENTE,
RASPUNDERI
ALE
MANAGEMENTULUI
SUPERIOR
(
PRIMAR,
VICEPRIMAR,
SECRETAR )
Art.24.(1)Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Presedintelui României, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, a
hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare si acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale
celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului,
precum si a hotarârilor consiliului judetean, în condiţiile legii.

(3).Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii
(funcţia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara asigurarea funcţionarii
serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea
alegerilor, referendumului si a recensamântului) ;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local (prezinta consiliului local, în
primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a
orasului;prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a
localitatii si le supune aprobarii consiliului local );
c) atributii referitoare la bugetul local (exercita functia de ordonator principal
de credite; întocmeşte proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; iniţtiaza, în conditiile legii,
negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în
numele unitatii administrativ-teritoriale; verifica, prin compartimentele de
specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial,
atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
Art.25.Viceprimarul orasului Plopeni este
subordonat primarului si
înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale. Prin Dispozitia
nr.288 din 15 iunie 2016 , Primarul orasului Plopeni i-a delegat viceprimarului
urmatoarele atributii:
a)asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind :
1.educatia;
2.tineretul;
3.cultura;
4.protectia si refacerea mediului;
5.serviciile comunitare de utilitati publice;
6.activitatile de administratie social-comunitara;
7.locuintele sociale;
8.punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de
pe raza orasului Plopeni;
b)ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si
controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din
patrimoniul public si privat al orasului Plopeni;
c)indeplineste functia de ofiter de stare civila;
d)coordoneaza organizarea, implementarea si dezvoltarea unui sistem de
control managerial al Primariei orasului Plopeni;
e)indeplineste alte atributii incredintate de primar prin act administrativ, nota
interna sau rezultand din modificarile legislative care reglemeneteaza domeniul de
competenta.
Art.26.(1)Secretarul orasului Plopeni este functionar public de conducere
care coordoneaza compartimentele subordonate conform organigramei si
colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul primariei si serviciile publice
orasenesti pentru rezolvarea problemelor autoritatilor publice locale si elaborarea
proiectelor de hotarari in domeniu, acordand si asistenta de specialitate.

(2)Secretarul orasului Plopeni indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele
atributii:
a)avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile Primarului si hotararile Consiliului
local;
b)participa la sedintele Consiliului local;
c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre
Consiliul local si Primar;
d)organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului local si a
dispozitiilor Primarului;
e)asigura transparenta si comunicarea, catre autoritatile, institutiile publice si
persoanele interesate a actelor prevazute la lit.a), in conditiile Legii nr.544/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la informatiile de
interes public.
f)asigura procedurile de convocare a Consiliului local si efectuarea lucrarilor
de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor
Consiliului local, redacteaza hotararile Consiliului local;
g)pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului local, respectiv comisiilor
de specialitate ale acestuia;
h)asigura arhivarea documentelor pe care le instrumeneteaza.
(3) Atributiile secretarului se completeaza cu atributiile din Regulamentul
de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Orasului Plopeni , precum si
cu cele stabilite prin fisa postului.
(4) Secretarul orasului Plopeni conduce direct si raspunde de activitatea
desfasurata in structurile functionale:
a)compartiment juridic;
b)compartiment resurse umane;
c)compartiment secretariat, relatii cu publicul.
(5) Secretarul orasului Plopeni coordoneaza activitatea desfasurata in
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor,
compartimentului stare civila si compartimentului asistenta sociala, structuri aflate
in saubordinea Consiliului Local al Orasului Plopeni.
CAP.VI. ATRIBUTII, COMPETENTE SI RASPUNDERI CU
CARACTER GENERAL CE REVIN SEFILOR DE COMPARTIMENTE
Art.27.Sefii de servicii si birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orasului Plopeni au urmatoarele atributii si raspunderi cu caracter
general:
-organizeaza activitatea, atat pe compartimente cat si pe fiecare salariat din
subordine;
-intocmesc programele de activitate ale compartimentelor si le prezinta spre
aprobare Primarului;
-stabilesc masurile necesare si urmaresc indeplinirea in bune conditii a
obiectivelor din aceste programe;
-urmaresc si raspund de elaborarea corespunzatoare a lucrarilor si finalizarea
in termenele legale a actiunilor din programele de activitate sau dispuse de
conducere;
-asigura respectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine,
luand masurile ce se impun;

-urmaresc si verifica activitatea profesionala a personalului din cadrul
compartimentelor pe care le conduc, il indruma si il sprijina in scopul sporirii
competentei si a operativitatii;
-asigura
respectarea
reglementarilor
legale
specifice
activitatii
compartimentelor pe care le conduc, organizeaza si urmaresc documentarea de
specialitate a personalului din subordine;
-repartizeaza, pe personalul din subordine, sarcinile si corespondenta ce
revine compartimentelor respective, dand indrumarile necesare solutionarii
problemelor repartizate;
-raspund de respectarea normelor de conduita si deontologie profesionala de
catre personalul din subordine in relatiile cu contribuabilii;
-intocmesc fisele posturilor si pe cele de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale salariatilor din subordine;
-indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de conducere
in legatura cu domeniul lor de activitate.
CAP.VII.-ATRIBUTII, RESPONSABILITATI CU CARACTER
GENERAL CARE REVIN PERSONALULUI DE EXECUTIE
DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Art.28.Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului isi
desfasoara activitatea potrivit dispozitiilor legale prevazute pentru functionarii
publici sau personalul contractual, dupa caz, si are urmatoarele responsabilitati
generale:
-raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si a secretului datelor si
informatiilor cu caracter confidential la care are acces sau cu care intra in contact
ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;
-raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si
constiinciozitate a sarcinilor de serviciu;
-raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin conform
legii;
-se abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii autoritatilor
administratiei publice locale;
-raspunde, conform legii, de exactitatea si corectitudinea datelor si a
informatiilor continute in documentele intocmite;
-raspunde de rezolvarea in termen legal de 30 de zile, exceptand legile
speciale si de comunicarea raspunsului la cereri, reclamatii, sesizari si propuneri
ale cetatenilor, respectiv ale persoanelor juridice, care se refera la activitatea
compartimentului respectiv si care ii sunt repartizate spre solutionare;
-intocmeste avize si rapoarte de specialitate, la solicitare;
-se preocupa de buna gospodarire si intretinere a bunurilor din domeniul
public si privat al orasului;
-tine legatura si colaboreaza cu alte autoritati publice locale sau judetene,
institutii si agenti economici, organizatii si fundatii cu specific similar activitatii
lor;
-elibereaza adeverinte, copii, la cerere si in conditiile legilor in vigoare,de pe
acte sau inscrisuri aflate in pastrarea lor;

-pune la dispozitia consilierilor documentele necesare exercitarii mandatului
acestora si furnizeaza date, informari, documente necesare acestui scop;
-efectueaza lucrarile pregatitoare pentru desfasurarea alegerilor, a
referendumurilor si a adunarilor publice;
-asigura aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
-vegheaza la respectarea masurilor si normelor privind protectia mediului,
respectiv protectia muncii;
-intocmeste si preda anual la arhiva institutiei dosarele, registrele si celelalte
materiale, conform nomenclaturii dosarelor;
-indeplineste alte atributii in functie de actele normative ce apar;
-pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce-i revin, raspunde , dupa
caz, disciplinar, material, administrativ, civil sau penal.

CAP.VIII-ATRIBUTII,
RESPONSABILITI
SPECIFICE,
PE
SERVICII,
BIROURI
SI
COMPARTIMENTE
ALE
PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE
AL PRIMARULUI

Art.29.Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului are
urmatoarele atributii si responsabilitati specifice, pe servicii, birouri, si
compartimente.
1.Compartimente subordonate direct Primarului
a)Adminstrator public
a)dezvoltarea economica, sociala ,culturala si urbanistica a orasului;
b)promovarea calitatii si eficientei serviciilor publice de interes local date in
coordonare, in scopul asigurarii functionarii in conditii de performanta si
eficacitate, in functie de necesitatile si cerintele de dezvoltare socio-economica a
localitatii;
c)promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare durabila a serviciilor
coordonate;
d)optimizarea structurii de personal la serviciile coordonate;
e)organizarea,controlul si monitorizarea serviciilor coordonate;
f)utilizarea si exploatarea bunurilor proprietate publica si privata in scopul
satisfacerii cerintelor cetatenilor;
g)asigurarea unei administratii publice transparente, credibile, bazata pe
interesul cetateanului.
b)Serviciul financiar-contabil
-organizeaza, efectueaza, urmareste si controleaza intreaga activitate
financiar-contabila;
- fundamenteaza si intocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul
bugetului local, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea
aprobarii bugetului anual;

-asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de
elaborare si adoptare a bugetului local, antrenand toate serviciile publice si
institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului;
-in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale Primariei intocmeste
bugetul propriu, face rectificarile de buget pe care le supune aprobarii Consiliului
local;
-urmareste executia bugetului local, face propuneri pentru virari de credite,
utilizarea fondului de rezerva si contractarea de imprumuturi, intocmeste contul de
incheiere a exercitiului bugetar;
-tine evidenta valorica la zi a intregului patrimoniu din proprietate,
coordoneaza activitatea de inventariere periodica prin sondaj si o data pe an, a
intregului patrimoniu; raspunde de efectuarea corecta si la timp a lucrarilor de
inventariere a patrimoniului orasului;
-organizeaza si raspunde de operatiunile de casa;
-tine evidenta retinerilor din salariu si a contractelor de garantie;
-raspunde de aplicarea reglementarilor in vigoare cu privire la salarizarea
personalului din aparatul de specialitate al Primarului si a personalului din
institutiile subordonate;
-intocmeste si inainteaza organelor competente situatiile statistice cu privire la
forta de munca si fondul de salarii;
-urmareste intocmirea statelor de plata, plata indemnizatiilor prevazute de
lege consilierilor locali;
-conduce evidenta contabila sintetica si analitica pentru majoritatea
activitatilor cuprinse in bugetul de cheltuieli ;
-coordoneaza si urmareste zilnic efectuarea platilor la unitatile de invatamant,
sanatate si cultura din subordine;
-urmareste si respecta modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la
controul financiar;
-pregateste actele necesare pentru acordarea salariilor persoanelor angajate;
-intocmeste declaratiile nominale lunare cu privire la contributiile de asigurari
sociale;
-intocmeste declaratiile lunare cu privire la fondul de somaj si impozite;
-stabileste, constata, controleaza si incaseaza impozitele si taxele locale,
majorarile de intarziere, penalitatile, amenzile si orice alte venituri ale bugetului
local;
-solutioneaza obiectiile si contestatiile formulate impotriva actelor de control
si de impunere avand ca obiect stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor
venituri ale bugetului local, precum si executarea creantelor bugetare;
-tine evidenta contribuabililor persoane fizice si juridice;
-realizeaza si tine evidenta creantelor bugetare locale;
-organizeaza si realizeaza incasarea obligatiilor bugetare;
-tine evidenta contabila a veniturilor realizate din impozite si taxe;
-intocmeste rapoarte si statistici legate de impozite si taxe locale;
-tine evidenta facilitatilor fiscale;
-intocmeste referate, rapoarte de specialitate pe care le supune spre aprobare
Consiliului local;
-sustine, din insarcinarea primarului, proiectele de hotarari in sedintele
comisiilor de specialitate si sedintele in plen ale consiliului local;

- realizează studiile necesare şi supune aprobării Consiliului local
împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice,
urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare
şi rambursare a acestora.;
- prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este
necesar, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a orasului;
colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă
Consiliului local ;
- negociază şi încheie contracte economice împreună cu serviciile de
specialitate;
-semneaza contractele economice incheiate de Primaria orasului Plopeni cu
persoane juridice si persoane fizice, precum si orice alt act care angajeaza Primaria
din punct de vedere financiar si patrimonial;
- analizează achiziţiile publice şi participă la licitaţii, în conformitate cu
prevederile legale; face propuneri la documentaţia de licitaţie care se supune
aprobării în condiţiile legii;
- urmăreşte derularea contractelor economice şi respectarea tuturor clauzelor
contractuale;
- soluţionează obiecţiunile formulate la actele de control sau impunere,
conform legislaţiei în vigoare;
-organizeaza operatiuni de casare si scoatere din functiune a bunurilor
nominalizate in procesul-verbal d einventariere anuala ;
-intocmeste dispozitii bugetare si ordine de plata pentru platile ce se
efectueaza catre ordonatorii tertiari;
-realizeaza punctajul la venituri si cheltuieli intre situatia la zi si executia
Trezoreriei si se confrunta cu extrasele de cont pentru capitolele de cheltuiala
conform clasificatiei bugetare ;
-acorda viza de control financiar preventiv pe toate documentele care stau la
baza angajarii platilor de catre autoritatile administratiei publice locale , precum si
a altor documente care necesita aceasta viza ;
-intocmeste si verifica, pe baza datelor prezentate de catre compartimentul de
asistenta sociala, statele de plata pentru acordarea ajutorului social si a
indemnizatiilor de nastere, conform Legii nr.416/2001, modificata si completata,
privind venitul minim garantat ;
-participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor
de inventar si a mijloacelor banesti, ori de cate ori este nevoie ;
-indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare,
specifice serviciului.
c)Serviciul Politie Locala
Politia Locala Plopeni este organizata in conformitate cu dispozitiile Legii
politiei locale nr.155/2010 ,ale Hotararii Guvernului nr. 1.332/2010 privind
aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale, ale
HCL nr.7/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Politiei Locale a orasului Plopeni.
Seful Politiei Locale Plopeni isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub
autoritatea si controlul Primarului orasului Plopeni si are urmatoarele atributii :
a)organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a politiei locale;

b)intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;
c)asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a
prevederilor legale;
d)raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din
subordine;
e)aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele din competenta;
f)studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea
amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
g)analizeaza trimestrial activitatea politiei locale si indicatorii de
performanta stabiliti de Comisia locala de ordine publica;
h)asigura informarea operativa a Consiliului Local al Orasului Plopeni, a
structurii teritoriale corespunzatoare a Politiei Romane, precum si a Jandarmeriei
Romane despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei
locale;
i)reprezinta Politia locala in relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte
autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii
neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru indeplinirea
atributiilor stabilite de lege;
j)asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din
subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de
sanctiuni in conditiile legii;
k)propune primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii;
l)asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor si a
reclamatiilor cetatenilor, in conformitate cu prevederile legale;
m)organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;
n)intocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit
competentei;
o)coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, de repartizare, de
intretinere si de pastrare, in conditii de siguranta, a armamentului si a munitiei din
dotare;
p)urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele
distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;
q)intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a
aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate
serviciului de paza si ordine;
r)mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se
desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea
obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei
pazei;
s)analizeaza contributia functionarilor publici din Politia locala la
mentinerea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor in domeniile
prevazute de lege si ia masuri de organizare si imbunatatire a acesteia;
t)organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului in
care sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia
locala;
u) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
v)organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a
incendiilor;
x) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Intrucat , in conditiile legilor in vigoare, numarul de persoane angajate in
administratia publica locala la nivelul orasului Plopeni nu permite organizarea
structurilor Politiei locale sub forma de compartimente cu personal propriu si
conducatori ai acestora, seful Politiei Locale a Orasului Plopeni va indeplini si
urmatoarele atributii :
a)tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din
subordine si monitorizeaza punerea in executare a amenzilor contraventionale, cu
respectarea prevederilor legale in domeniu;
b)intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta Pimarului
orasului Plopeni ;
c)stabileste, in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii
Rutiere din cadrul Politiei Romane, itinerarele de patrulare si intervalele orare de
patrulare in zonele de competenta;
d)asigura continuitatea dispozitivului rutier in zona de competenta, pe baza de
grafice de control, intocmite in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al
Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Romane;
e)propune sefului serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul
Politiei Romane, in situatii deosebite, luarea unor masuri de reglementare, cum ar
fi inchidere, restrictionare pentru anumite categorii de participanti la trafic a
circulatiei, in anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f)participa la incheierea protocoloaleor standard de cooperare cu Serviciul
public comunitar local de evidenta a persoanelor pe linia distribuirii de carti de
alegator si a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a
minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate ;
g)colaboreaza cu sefii serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor in vederea realizarii sarcinilor privind distribuirea cartilor de alegator
si a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor
peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
h)urmareste si raspunde de punerea in aplicare de catre functionarii publici
din politia locala, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu
serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
In exercitarea atributiilor care le revin, politistii locali care desfasoara
activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati :
a)sa efectueze semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de
autovehicule exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de lege in domeniul
circulatiei pe drumurile publice;
b)se verifice integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sa sesizeze
nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a
marcajelor rutiere si sa acorde asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c)sa participe la actiuni comune cu administratorul drumului pentru
inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol,
vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe
drumurile publice;
d)sa participe, impreuna cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, la
asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri,
marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale
promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative,
dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica
aglomerari de persoane;

e)sa sprijine structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor
de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza
teritoriala de competenta;
f)sa acorde sprijin structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea
masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;
g)sa asigure, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor
accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor,
identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor
la cea mai apropiata unitate sanitara;
h)sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru incalcarea normelor
legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis,
avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate
neregulamentar;
i)sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru incalcarea normelor
legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j)sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru incalcarea normelor
rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune
animala;
k)sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala,
in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate
si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;
l)sa aplice prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al
orasului Plopeni;
m)sa coopereze cu structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru
identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a
stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
n)sa poarte peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta
cu elemente reflectorizante, pe care este imprimata emblema "POLITIA
LOCALA";
o)sa poarte cascheta cu coafa alba;
p)sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor
legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii
specifice:
a)verifica, in timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si
starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si ia,
in caz de nevoie, masurile care se impun;
b)cunoaste prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite
in planurile de paza;
c)supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza
documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit
permisiunea de acces;
d)nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in
consemnul postului;

e)verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care
acestea s-au produs, ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor,
precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sesizeaza organele
competente;
f)in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de predare a
faptuitorului structurilor Politiei Romane competente potrivit legii. Daca
faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul
infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind
totodata proces-verbal cu cele constatate;
g)face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor
legale.
In executarea atributiilor prevazute de lege in domeniul ordinii si linistii
publice, politistii locali desfasoara urmatoarele activitati:
a)actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta
publica al orasului Plopeni pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale,
precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;
b)intervin la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe
principiul "cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine", in functie de
specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei
teritoriale;
c)actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr.155/2010 ,pentru
depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
d)participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
e)in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul,
iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza
imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane
competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
f)conduc la sediul Politiei locale/structurii Politiei Romane competente
persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii
masurilor ce se impun;
g)verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea
cetatenilor orasului Plopeni, legate de problemele specifice compartimentului. ;
h)actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de
supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor
fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta
sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;
i)constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru
nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau
agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei
privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea
cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului
specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
j)asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din
institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori
actiuni specifice;

k)participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si
linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor,
actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural
artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor
asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari
de persoane;
l)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale
autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in
raza teritoriala de competenta;
m)participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte
ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si
combaterea infractionalitatii stradale;
n)asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia
executarilor silite;
o)acorda, pe teritoriul orasului Plopeni, sprijin imediat structurilor competente
cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.
Politistii cu atributii
in domeniul protectiei mediului desfasoara
urmatoarele activitati :
a)verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei
stradale de catre operatorul serviciului de salubrizare :
b)verifica respectarea masurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate
din toaletarea spatiilor verzi;
c)verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre
institutiile publice, operatorii economici, pesoanele fizice si juridice, respectiv
curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor
gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau in care
functioneaza, a trotuarelor, rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor
din aproperea garajelor si a spatiilor verzi;
d)verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei in locurile
publice;
e)vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de
zgomot si poluare sonora;
f)vegheaza la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor
verzi ;
g)controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare,
transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;
h) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de
nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
i) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a
rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si
deratizarea imobilelor;
j) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane
fizice sau juridice, potrivit legii;
k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale
specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)—j), stabilite in sarcina
autoritatilor administratiei publice locale.

Politistii locali cu atributii in domeniul activitatii comerciale desfasoara
urmatoarele activitati :
a)constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea
regulilor de comert stabilite prin lege, in limita competentelor specifice
autoritatilor administratiei publice locale ;
b)urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor
comerciale in locuri autorizate de primar in vederea eliminarii oricarei forme
privind comertul ambulant neautorizat ;
c)controleza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor
agroalimentare si industriale in piete, targuri si oboare ;
d)colaboreaza cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de
protectie a consumatorilor, in exercitarea atributiilor de serviciu ;
e)controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor
economici cu prvire la afisarea preturilor ;
f)verifica daca in incinta unitatilor de invatamant, a caminelor si a locurilor de
cazare pentru elevi, precum si pe aleile de acces in aceste institutii se
comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice, tutun;
g)verifica modul de respectare a normelor legale privind amplasarea
materialelor publicitare la tutun si bauturi alcoolice ;
h)verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea
cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
Politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in constructii si afisaj
stradal desfasoara urmatoarele activitati :
a)efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate
fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu
caracter provizoriu;
b)efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta
autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
c)verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul
electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la
amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;
d)participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor
efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al orasului Plopeni ori pe
spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor
institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a
libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile
privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si
inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii
sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care
coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa
caz, Primarului orasului Plopeni;
f)verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu vansat de
degradare;
g)verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea
cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Politistii locali cu atributii in domeniul evidentei persoanelor desfasoara
urmatoarele activitati :
a)coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile
administratiei publice centrale si loale competente, cu respectarea prevederilor
Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modifificarile si completarile
ulterioare ;
b)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor
legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor
pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a
minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. ;
d)verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea
cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului .
d)Compartimentul audit public intern
Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si
obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a
veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta
entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si
metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de
conducere .
Compartimentul de audit public intern se constituie in subordinea directa a
Primarului si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea
procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public
intern.
Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca
activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa.
Auditorii interni trebuie sa isi indeplineasca atributiile in mod obiectiv si
independent, cu profesionalism si integritate, conform prevederilor Legii
nr.672/2002 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit
normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.
Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la
auditul public intern desfasurat la o entitate publica.
Raspunderea pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor
prezentate in rapoartele de audit apartine conducerii entitatii publice.
Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica
a auditorului intern.
Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:
a)elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi
desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI, iar in cazul entitatilor publice
subordonate, respectiv aflate in coordonare sau sub autoritatea altei entitati publice,
cu avizul acesteia;

b) elaboreaza Carta auditului intern, ca document distinct de normele
specifice privind exercitarea activităţii de audit public public intern;
c)elaboreaza proiectul planului multianual de audit interm si, pe baza acestuia,
proiectul planului anual de audit public intern;
d)efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de
management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si
eficacitate.
Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in
Primaria orasului Plopeni si Consiliul Local Plopeni, inclusiv din entitatile
subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la
administrarea patrimoniului public.
Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara
a se limita la acestea, urmatoarele:
-angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii
de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
-platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
-administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau
inchirierea de bunuri din domeniul privat al orasului;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al orasului;
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a
titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de
sisteme;
- sistemele informatice.
e)informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul
entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
f)transmite la UCAAPI sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre
conducatorul entitatii publice auditate si consecintele neimplementarii acestora,
insotite de documentatia relevanta in termenele stabilite prin normele generale
privind exercitarea activitatii de audit public intern ;
g)transmite la UCAAPI, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind
constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile lor de audit ;
h)elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
i)in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza
imediat Primarului ;
j)verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind
conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice
subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate, si poate initia masurile
corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza ;
k)urmareste progresele inregistrate in implementarea recomandarilor din
rapoartele de audit intern ;

l)executa misiuni de consiliere, pentru a identifica obstacolele care împiedică
desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor,
prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora si pentru facilitarea
înţelegerii, care este destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru
cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau prevedere
normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea
acestora;
m)transmite Curţii de Conturi, până la finele trimestrului I pentru anul
precedent, raportul privind activitatea de audit public intern desfăşurată.
e)Compartimentul juridic
-reprezinta, prin delegatie speciala, primarul, consiliul local sau primaria, in
fata instantelor judecatoresti;
-efectueaza lucrari referitoare la procesele civile, penale, litigiile de munca,
litigiile de contencios administrativ, in fata instantelor judecatoresti, tine evidenta
acestora;
-intocmeste acte referitoare la iesiri din indiviziune in cazurile de coprorietate
indiviza cu persoane fizice;
-intocmeste acte de constatare in cauze de dobandire a proprietatii prin
uzucapiune;
-organizeaza informarea si documentarea juridica a personalului primariei;
-tine videnta si rezolva corespondenta de natura juridica;
-tine colectia de legi, hotarari ale Guvernului si alte acte normative;
-intocmeste cererile, intampinarile, apelurile, recursurile adresate instantelor
judecatoresti;
-acorda audiente si consultatii juridice la solicitarea personelor fizice si
juridice aflate in raporturi cu autoritatile administraiei publice locale;
-avizeaza legalitatea contractelor economico-sociale in care Consiliul local
sau orasul este parte contractanta.
f)Expertul local pentru romi are urmatoarele atributii :
-asigurarea respectării drepturilor cetatenilor romi;
-evaluarea problemelor cu care se confruntă comunitatile de romi;
-participarea la aplicarea planului de interventie în funcţie de domeniul
sectorial si directiile specifice de acţtiune;
-informarea membrilor comunitatii;
-identificarea situatiilor de risc din comunitate;
-intocmirea planului de activitati;
-consilierea membrilor comunitatii;
-planifica, organizeaza, coordoneaza, si desfasoara activitati pentru
îndeplinirea obiectivelor si sarcinilor din Planul General de Măsuri pentru
aplicarea H.G. 430/2001, privind Strategia Guvernului României de Îmbunatatire a
Situatiei Romilor cu modificarile si completarile ulterioare;
-solicita sprijinul si colaborarea structurilor deconcentrate ale administratiei
publice centrale si a autoritatilor locale în vederea implementarii Strategiei de
Îmbunatatire a Situatiei Romilor;

-solicita sprijinul si colaborarea Biroului Judetean pentru Romi în vederea
implementarii H.G. 430/2001, privind privind Strategia Guvernului României de
Îmbunatatire a Situatiei Romilor cu modificarile si completarile ulterioare si a
rezolvarii problemelor identificate;
-identifica si evalueaza nevoile comunitatilor locale de romi (prin aplicarea de
chestionare, studii, interviuri etc);
-elaboreaza proiecte de dezvoltare locala a comunitatilor de romi în
colaborare cu O.N.G.-uri si administratia publica locala;
-acorda audiente, consiliere si rezolva în limita competentelor legale, petitiile
si problemele cetatenilor de etnie roma;
-participa la medierea conflictelor inter si intracomunitare;
-participa la sedinţele Consiliului Local pentru a prezenta problemele romilor
din localitate;
-informeaza permanent comunitatea de romi şi O.N.G.-urile locale cu privire
la acte normative si oportunitati de rezolvare a unor probleme ale romilor din
localitate.
2.Compartimente subordonate direct viceprimarului
a) Arhitectul sef asigura urmarirea realizarii programelor de organizare si
dezvoltare urbanistica a orasului in conformitate cu P.U.G, coordoneaza elaborarea
planului de amenajare a orasului si realizeaza programul de masuri pentru aplicarea
strategiei de amenajare si dezvoltare a teritoriului prin obiective si optiuni ale
strategiei de dezvoltare a teritoriului orasului, dezvoltarea si modernizare orasului.
Arhitectul sef are urmatoarele atributii:
1.Urmareste intocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism
pentru oras ;
2.Fundamenteaza dezvoltarea complexa a teritoriului orasului ;
3.Elaboreaza conceptual general al amenajarii teritoriului orasului;
4.Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale
Consiliului local ;
5.Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului
executate in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului orasului Plopeni ;
6.Asigura respectarea legalitatii in actele si avizele acordate in domeniul
autorizatiilor de construire, al urbanismului dsi amenajarii teritoriului orasului ;
7.Urmareste imbunatatirea continua a aspectului urban si face propuneri
pentru pastrarea specificului local in materie de arhitectura ;
8.Asigura urmarirea programelor pentru punerea in siguranta a cladirilor
afectate de seisme ;
9.Asigura verificarea scrisorilor si reclamatiilor cu privire la respectarea
disciplinei in constructii, activitatea de urbanism si propune masuri de solutionare
a problemelor verificate ;
10.Asigura relatiile publice cu cetatenii, insitutiile publice, privind problemele
de specialitate ;
11.Asigura fundamentarea, elaborarea , aprobarea si realizarea programelor
de organizare si de dezvoltare urbanistica a orasului (PUZ, PUD, studii de
secialitate) ;

12.Intocmeste documentatia tehnica pentru amenajarea zonelor verzi,
drumurilor, pietelor, targurilor ;
13.Gestioneaza procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor
de construire/desfiintare ;
14.Se preocupa de obtinerea acordurilor si avizelor, conform legislatiei in
vigoare ;
15.Intocmeste si supune aprobarii studiile si detaliile de urbanism ;
16.Asigura verificarea si inventarierea anuala a constuctiilor cu caracter
provizoriu de pe raza orasului ;
17.Realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente de specialitate, activitati
de depistare a terenurilor libere din oras ;
18.Emite certificare de urbanism necesare circulatiei imobilelor si terenurilor ;
19.Organizeaza banca de date urbanistice a orasului si urmareste actualizarea
continua a datelor ;
20.Avizeaza modul de realizare a investitiilor in concordanta cu planurile de
urbanism si amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul local ;
21.Participa si coordoneaza actiunea de mobilare urbana a spatiilor verzi, de
infiintare de terenuri de sport, de joaca pentru copii si platforme gospodaresti ;
22.Asigura intocmirea documentatiilor necesare atribuirii ori schimbarii de
denumiri de strazi ;
23.Asigura asistenta tehnica in lucrarile de concesionare a terenurilor din
proprietatea orasului, schimburi de terenuri intre persoane fizice ;
24.Urmareste ca beneficiarii de autorizatii de construire si certificate de
urbanism sa achite taxele legale pentru eliberarea acestor documente ;
25.Urmareste intocmirea documentatiei necesare pentru autorizatiile de
desfiintare in cazul depistarii constructiilor nelegale ;
26.Urmareste modul de respectare a legalitatii in cazul organizarilor de santier
si dispune masuri pentru intrarea in legalitate ;
27.Intocmeste lucrarile necesare aplicarii prevederilor Legii fondului funciar
si prevederile Legii cadastrului ;
28.Participa cu delegati la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor
administrative ale orasului ;
29.Prin personalul din subodrine asigura tinerea la zi a evidentelor cadastrale
cerute de lege, HCL sau de dispozitiile primarului ;
30.Asigura pastrea in conditii de securitate a planurilor cadastrale ;
31.Organizeaza banca de date cadastrale si urmareste actualizarea continua a
datelor ;
32.Organizeaza primirea si verificarea in teren a documentatiilor tehnice de
specialitate ;
33.Intocmeste rapoarte, informari si diverse dari de seama pe care le transmite
pe destinatiile cerute de organele sau persoanele abilitate sa le primeasca,
solutioneaza operativ petitiile primite ;
34.Organizeaza si exercita activitati de control privind disciplina in constructii
lund masuri de intrare in legalitate acolo unde constata abateri de la normative ;
35.Organizeaza activitatea de depistare a constructiilor ilegale si ia masurile
impuse de starea de fapt pentru intrarea in legalitate si aducerea terenurilor in
starea initiala ;
36.Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului
si a documentelor cu care intra in contact salariatii acestuia ;

37.Constata contraventii la normele privind amplasarea si autorizarea
constructiilor si a altor lucrari, potrivit dispozitiilor legale in vigaore ;
38.Indeplineste si ale atributii dispuse de Consiliul local, de Primar , cu
respectarea legislatiei in vigoare.
b)Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primariei orasului
Plopeni are urmatoarele atributii:
a)elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al
Primariei
Orasului Plopeni, program care cuprinde obiective, acţiuni,
responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar
fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi,
perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului ţine seamă de regulile
minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin
OSGG 600/2018, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale
Primariei Orasului Plopeni, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi
condiţii specifice;
b) supune spre aprobare Primarului Orasului Plopeni, programul de dezvoltare
a sistemului de control managerial, în termen de 15 zile de la data elaborării sale;
c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă
alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des,
după caz;
e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control
managerial al compartimentelor Primariei Orasului Plopeni; acestea trebuie să
reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele
respective;
f) urmăreşte constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a
sistemelor proprii de control managerial ale entităţilor subordonate, dacă este
cazul;
g) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele Primariei
Orasului Plopeni informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire
la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu
programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de
monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul
Primariei Orasului Plopeni în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi
actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;
i) prezintă Primarului Orasului Plopeni, ori de câte ori consideră necesar, dar
cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la
dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât
la nivelul Primariei Orasului Plopeni , la acţiunile de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură
cu acest domeniu;
j) coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor si a activitatilor la care
se ataseaza indicatori de performanta sau de rezultat pentru evaluarea aecstora;

k) analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative care pot afecta atingerea
obiectivelor generale ale primariei, prin stabilirea limitelor de toleranta la risc,
anual, aprobate de catre Primar, care sunt obligatorii si se transmit tuturor
compartimentelor pentru aplicare.
Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atributiilor ce le
revin în calitatea de coordonatori / responsabili de compartimente, membrii
Comisiei de monitorizare au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
a) stabilesc si elaboreaza procedurile operationale (PO) ce trebuie
urmate/aplicate în vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, în
limita competentelor si reponsabilitatilor specifice, asa cum decurg din atributiile
compartimentului respectiv;
b) retrag din circulatie vechile variante ale PO şsi distribuie PO cu paginile
modificate ale reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor;
c) identifica riscurile inerente activitatilor din compartiment, le transmit
Coordonatorului comisiei si întreprind acţiuni care sa mentina riscurile în limte
acceptabile;
d) monitorizeaza activitatile ce se desfasoara în cadrul compartimentului
(evalueaza, măsoara si înregistreaza rezultatele, le compară cu obiectivele,
identifica neconformitatile, initiaza corectii/actiuni corective si preventive etc.);
e) informeaza prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si
altor actiuni derulate în cadrul compartimentului.
Standardele de control intern managerial definesc un minimum de
cerinţe generale de management pe care toate entităţile publice trebuie să le
urmeze.
Standardele sunt grupate pe cinci componente ale controlului intern
managerial:
- mediul de control - grupeaza problemele legate de organizare,
managementul resurselor umane, etica, deontologie si integritate;
- performante si managementul riscului - vizează problematica
managementului legatăa de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea
multianuala), programare (planul de management), performante (monitorizarea
performantelor) şsi gestionarea riscurilor;
- activitati de control - standardele grupate în aceasta componentă se
focalizeaza asupra elaborarii procedurilor, continuitatii derulării proceselor si
activitatilor, separarii atributiilor, supravegherii;
- informarea si comunicarea - în aceasta sectiune sunt grupate problemele ce
tin de crearea unui sistem informational adecvat si a unui sistem de rapoarte
privind executia planului de management, a bugetului, a utilizarii resurselor,
precum si a gestionarii documentelor;
- evaluare si audit - problematica vizata de aceasta grupa de standarde priveste
dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului intern managerial, în scopul
asigurarii continuitatii procesului de perfectionare a acestuia.

c) Compartimentul investitii, urbanism,administrarea domeniului public
si privat
-efectueaza masuratori in teren in vederea dimensionarii fortei de munca, a
utilajelor si a materialelor necesare executarii lucrarilor de constructii, demolari,
reparatii interioare si exterioare cladiri, reparatii strazi, amenajari de parcari, alei
pietonale, spatii de joaca pentru copii;
-urmareste respectarea documentatiei de executie a lucrarilor de reparatii
strazi, trotuare;
-colaboreaza la redactarea de documente din cadrul compartimentului IUAT;
-colaboreaza la organizarea licitatiilor pentru inchirieri, concesionari,
vanzari ;
-colaboreaza la verificarea devizelor si a situatiilor de lucrari pentru achizitii
de lucrari;
-colaboreaza la redactarea unor documente necesare achizitiilor
publice(procese-verbale de receptie);
-face parte din comisiile de receptie;
-tine evidenta lucrarilor tehnico-edilitare, aeriene, terane si subterane,
angajand in acest scop participarea obligatorie, activa in mod permanent a
intreprinderilor care le administreaza;
-intocmeste situatia statistica a imobilelor construite si date in folosinta la
finele fiecarui an;
-asigura participarea specialistilor la concesionarea si inchirierea in conditiile
legii a unor terenuri proprietatea orasului;
-in colaborare cu consiliul local face propuneri asupra noilor obiective ce
urmeaza a fi propuse in programele de investitii;
-exercita oricare alte atributii legate de activitatea investitionala a
administratiei publice locale si dispuse de primar;
-verifica propuneri pentru avizarea lucrarilor de constructii industriale;
-verifica actele si documentatiile primite si confrunta situatia rezultata cu
realitatea din teren;
-intocmeste referatul de constatare si materialul de prezentare in sedinta
executivului, pentru fiecare caz in parte;
-intocmeste raspunsul catre petent sau documentul solicitat;
-urmareste respectarea prevederilor legale privind protectia mediului;
-participa ca membru in comisiile de licitatie;
-colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea intocmirii documentatiei
corespunzatoare pentru investitii, achizitiile de bunuri, servicii si lucrari;
-intocmeste evidente periodice de raportare a activitatii de control;
-participa la controlul efectuat de proiectant si Inspectoratul de stat în
constructii asupra calitatii constructiilor ;
-asigura intocmirea bancii de date in vederea cuprinderii in reteaua
informatica a datelor ce decurg din domeniul investitiilor ;
-tine evidenta bunurilor si a valorilor de interes local din domeniul public si
privat al orasului;
-tine evidenta documentatiei cu privire la inventarul patrimoniului.

d) Compartiment achizitii publice si transport local
a) elaborează şi finalizează programul anual al achiziţiilor publice pe baza
necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul
autorităţii contractante, aşa cum este prevăzut de legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice.;
b) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire, ori în
cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c)ţine legătura şi întocmeşte documentele solicitate şi/sau documentele
prevăzute de legislaţia achiziţiilor, pentru Ministerul Finanţelor Publice,
A.N.R.M.A.P. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi alte instituţii de
monitorizare şi control al achiziţiilor publice;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea
prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.;
e) participă şi urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
f) întocmeşte teme de proiectare şi documentaţii de atribuire împreună cu
specialiştii din cadrul instituţiei;
g) urmăreşte constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
h) urmăreşte elaborarea notei justificative în toate situaţiile în care procedura
de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute de
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
i)urmăreşte semnarea contractelor de achiziţie publică;
j) urmăreşte şi sprijină activitatea de colaborare a compartimentului cu
celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în funcţie de specificul
documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie
rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
k) urmăreşte operarea modificărilor sau completărilor ulterioare în programul
anual al achiziţiilor publice;
l) urmăreşte ca programul anual al achiziţiilor publice să cuprindă cel puţin
informaţii referitoare la: obiectul contractului, codul vocabularului comun al
achiziţiilor publice (CPV), valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro,
procedura care urmează să fie aplicată, data estimată pentru începerea procedurii,
data estimată pentru finalizarea procedurii şi persoana responsabilă pentru
atribuirea contractului respectiv;
m) urmăreşte şi participă la iniţierea aplicării procedurii de atribuire, în
contextul în care produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al
achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului
este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unui caz fortuit, sunt
identificate sursele de finanţare, respectiv este întocmită documentaţia de atribuire;
n) asigură transmiterea, recepţionarea şi asigurarea desfăşurării licitaţiilor şi a
achiziţiilor directe în sistem electronic, aşa cum este prevăzut în legislaţia
achiziţiilor publice;
o) întocmeşte documentaţii, asigură secretariatul şi evidenţa pentru licitaţii de
achiziţii publice, închirieri şi concesionări;
p) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi
lucrări;
r) ţine legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea
preţurilor pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii;

s) difuzează documentaţiile de atribuire precum şi valorile de contractare
pentru produsele licitate şi adjudecate;
t) respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor
de licitaţii şi a securităţii acestora.;
ţ) ţine evidenţa ofertelor şi a contractelor încheiate;
u) înştiinţează ofertanţii privind rezultatele licitaţiilor şi a selectărilor de
oferte. v) colaborează cu compartimentul juridic în derularea tuturor etapelor
procedurale privind contractele de achiziţii şi concesiune;
w) se consultă cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
propune ordonatorilor terţiari de credite, măsuri pentru derularea în condiţiile legii
a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publica;
x) elaborează şi transmite anunţurile de intenţie, de participare, de atribuire a
contractelor de achiziţie publică sau concesiune şi celelalte documente către
Monitorul Oficial al României, A.N.R.M.A.P. S.EA.P. la termenele şi în condiţiile
stabilite de reglementările legale;
In domeniul transportului local, compartimentul are urmatoarele
atributii:
-contribuie la elaborarea proiectului de hotarare privind numarul maxim de
autorizatii taxi si, dupa caz, de copii conforme care se vor atribui;
-pregateste documentatia pentru eliberarea autorizatiei de taxi;
-tine evidenta operatorilor de transport si a taximetristilor;
-controleaza modul de respectare de catre operatorii de transport si
taximetristii independenti a prevederilor legii;
-propune primarului suspendarea si anularea autorizatiei de taxi;
-aplica hotararile Consiliului Local Plopeni cu privire la inregistrarea
vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii;
-planifica, organizeaza, conduce si executa activitatile specifice inregistrarii
vehiculelor ce nu fac obiectul inmatricularii;
-primeste, verifica, tine evidenta si analizeaza documentele inaintate de
persoanele fizice si juridice prin care acestea solicita inregistrarea vehiculelor care
nu fac obiectul inmatricularii si informeaza ierarhic situatia acestora;
-intocmeste si asigura aducerea la cunostinta opiniei publice a documentelor
necesare derularii procesului inregistrarii vehiculelor care nu fac obiectul
inmatricularii;
-verifica si pune in concordanta cu evidentele proprii documentele inaintate
de solicitanti in vederea inregistrarii vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
-deschide, tine evidenta si actualizeaza Registrul cu evidenta vehiculelor
carora li s-au atribuit numere de inregistrare;
-elibereaza certificate de inregistrare pentru vehiculele inregistrate;
-primeste, verifica, tine evidenta si solutioneaza sesizarile, cererile si
propunerile cetatenilor referitoare la inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul
inmatricularii;
-primeste cererile si documentatia legala cu privire la radierea din circulatie a
vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii.

e) Compartimentul protectia mediului
-indeplineste atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale in
conformitate cu legislatia nationala de mediu ;
-deruleaza proceduri de realizare a studiilor si documentatiilor necesare
obtinerii avizelor, acordurilor autorizatiilor in domeniul protectiei mediului ;
-supravegheaza agentii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii
accidentale de poluanti ;
-initiaza masuri administrative pentru reducerea poluarii atmosferice ;
-promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatii in legatura cu
importanta protectiei mediului;
-primeste si rezolva sesizari specifice din domeniul de activitate;
-raspunde cu promptitudine la solicitari venite din partea organismelor
abilitate, in scopul diminuarii efectelor unor poluari accidentale;
-initiaza programe in scopul imbunatatirii calitatii factorilor de mediu ;
-colaboreaza cu diferite institutii si organizatii pentru buna desfasurare a
evenimentelor de mediu pe plan local ;
-participa la simpozioane, seminarii, privind protectia mediului ;
-constata si aduce la cunostinta organelor abilitate sa aplice sanctiuni, a
faptelor care constituie riscuri pentru mediu si sanatatea cetatenilor orasului;
-controleaza modul de aplicare si respectare a legislatiei specifice in ceea ce
priveste mentinerea starii de curatenie si salubritate pe raza orasului Plopeni, de
catre persoanele fizice si juridice;
-controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de
orice fel, identifica depozitarile ilegale de gunoiae si ia masuri pentru sanctionarea
contravenientilor;
-verifica existenta contractelor de salubrizare;
-organizeaza patrule de verificare a curateniei orasului;
-controleaza ,pe zone, stadiul de curatenie propunand masuri de remediere a
deficientelor si de sanctionare a celor care nu respecta normele de convietuire in
conditii de igiena;
-informeaza populatia in legatura cu masurile ce se impun pentru curatenia
orasului in functie de anotimp;
-propune primarului initierea unor masuri de participare a cetatemilor la
pastrarea curateniei orasului;
-controleaza modul de asigurare a curateniei strazilor, cailor de acces din jurul
incintelor, desinsectia si deratizarea imobilelor;
-controleaza modul in care se asigura, conform graficului, ridicarea
reziduurilor menajere, a resturilor vegetale rezultate din toaletarea spatiilor verzi ,
de catre operatorii de salubritate;
-verifica modul de intretinere a curateniei la cladirile si constructiile private
( vitrine fatade, terase) a chioscurilor, precum si in salile de spectacole, piete,
locuri de agrement;
-executa, impreuna cu alte institutii abilitate ale statului, controale tematice
privind respectarea normelor de igiena si sanatate publica;
-exercita controlul privind igiena si salubritatea localurilor publice;
-participa la combaterea epizootiilor si semnaleaza serviciile de ecarisaj
despre existenta cainilor fara stapan;

-controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in toate unitatile,
locurile si gospodariile populatiei in care exista, se transporta si se valorifica
produse de origine animala ;
-instiinteaza cetatenii orasului ,detinatori de animale, despre necesitatea
combaterii bolilor infecto-contagioase si parazitare in cazul aparitiei acestora in
oras sau in apropiere;
-monitorizeaza pietele in vederea desfasurarii unui comert conform cu
legislatia sanitar-veterinara;
-colaboreaza cu organele de politie, inspectoratul de sanatate publica,agentia
de protectie a mediului, oficiul pentru protectia consumatorului si participa la
actiuni de control in comun.
f)Compartiment integrare europeana
-asigura indeplinirea sarcinilor Consiliului local si ale Primarului pe linie de
intgrare europeana ;
-stimuleaza participarea factorilor locali interesati la programele Uniunii
Europene ;
-face cunoscute normele legale si datele limita de participare, participa efectiv
prin scrierea proiectelor elaborate la programele in derulare in vederea obtinerii de
fonduri ;
-coordoneaza si participa la culegerea, stocarea, prelucrarea si difuzarea
informatiilor cu caracter operativ ce prvesc programele de asistenta acordate de
UE ;
-participa la organizarea manifestarilor locale de prezentare a unor proiecte
comunitare in derulare ;
-informeaza Primarul in legatura cu rezultatul intalnirilor, simpozioanelor sau
deplasarilor efectuate cu scopul realizarii integrarii europene ;
-asigura managementul pentru proiectele su finantare internationala;
-identifica programele si oportunitatile de finantare necesare punerii in
aplicare a proiectelor propuse ;
-pregateste, elaboreaza si monitorizeaza documentatiile de finantare pentru
proiectele cu finantare internationala in vederea obtinerii de finnatari din fonduri
nerambursabile ;
-asista compartimentele din Primarie si pe operatorii de servicii comunitare de
utilitati publice de interes local in procesul de accesare a fondurilor pentru
investiii ;
-intocmeste portofoliul de proiecte al Consiliului local ,raportat la Strategia de
dezvoltare a orasului Plopeni ;
-identifica si stabileste oportunitatile de parteneriat cu organizatii, asociatii,
retele internationale;
-planifica si urmareste activitatile specifice, definite in cadrul proiectelor
aflate în derulare;
-participa la intalniri prevazute in cadrul proiectelor, cu partenerii externi si
locali;
-raporteaza si evalueaza periodic stadiul de realizare a proiectelor si
indicatorii de performanta;

-coordoneaza organizarea intalnirilor cu institutii, organizatii si mass-media
locale pentru promovarea si sustinerea proiectelor cu finantare europeană;
-intocmeste baza de date cu privire la proiectele implementate sau in curs de
implementare finantate din alte surse decat cele ale Consiliului local
g)Compartiment protectie civila are urmatoarele atributii :
-raspunde de realizarea masurilor pentru protectia populatiei si a bunurilor
materiale de orice natura, impotriva armelor de nimicire in masa, a mijloacelor
incendiare, precum si a efectelor calamitatilor naturale, a catastrofelor de mari
proportii;
-planifica, si conduce activitatile de intocmire, actualizare si pastrare a
documentelor operative ;
-raspunde de intretinerea si modernizarea punctului de comanda orasenesc, de
intretinerea si functionarea mijloacelor de alarmare din oras;
-face masuratori in vederea controlului nivelului de radiatii existente in oras;
-efectueaza controale la adaposturile din oras, reactualizeaza documentele
intocmite pentru acestea;
-participa la instruiri periodice organizate de catre Consiliul Orasenesc de
Aparare Impotriva Dezastrelor;
-participa la actiunile organizate pentru inlaturarea urmarilor dezastrelor;
-asigura indeplinirea atributiilor ce revin primarului cu privire la organizarea,
incadrarea , inzestrarea si pregatirea salariatilor si populatiei de pe teritoriul
orasului Plopeni;
-gestioneaza bunurile materiale de protectie civila;
-asigura colaborarea cu Politia, Jandarmeria, Politia Locala, SMURD,
institutii si operatori economici pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse in
documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de
urgenta;
-prezinta periodic Consiliului local informari despre activitatea desfasurata.
3.Compartimente subordonate direct secretarului
a)Compartimentul secretariat, administrativ si relatii cu publicul
-asigura primirea, evidenta si transmiterea spre rezolvare compartimentelor de
specialitate a scrisorilor, sesizarilor si reclamatiilor formulate de cetateni si
urmareste modul de solutionare a acestora si comunicarea in termen a
raspunsurilor ;
-asigura primirea in audienta a cetatenilor de catre primar şi viceprimar,
intocmeste notele de audiere si duce la indeplinire, in termen legal, modul de
rezolvare dispus de conducere ;
-asigura accesul cetatenilor si mass-media la informatiile de interes public,
atat la cele comunicate din oficiu cit si la cerere;
-rezolva operativ doleantele cetatenilor care solicita relatii, informatii diverse
sau ii îndruma sa se adreseze institutiilor competente;
-asigura promovarea imaginii Consiliului Local Plopeni prin broşuri, buletine
informative, pliante sau în format electronic;

-organizeaza si asigura activitatea de secretariat si protocol la cabinetul
primarului;
-desfasoara activitatea de primire, inregistrare si comunicare a corespondentei
Consiliului Local Plopeni sosita pe adresele de contact ale institutiei, atat pe suport
de hartie, cat si in format electronic;
-efectuează gruparea documentelor serviciului in unitati arhivistice si le
depune la arhiva pe baza de proces-verbal ;
-asigura, sub coordonarea secretarului orasului, aducerea la cunostinta publica
a hotararilor si dispozitiilor normative;
-asigura accesul gratuit si permanent la informatie, atat in domeniul
administratiei locale, cat si din alte domenii de activitate;
-face totul posibil pentru scurtarea timpului si a efortului afectat de cetatean
rezolvarii unei probleme personale sau comune unui grup;
-asigura expedierea documentatiilor, si atunci cand este obligatorie,inmanarea
acestora personal beneficiarului;
-are obligatia de a comunica, telefonic sau in scris, compartimentelor din
cadrul Primariei, orice problema aparuta, care tine de competenta acestora, astfel
incat informatiile pe care le furnizeaza sa fie corecte si actuale;
-asigura primirea, inregistrarea, rezolvarea, pastrarea si expedierea
documentatiilor şi corespondentei secrete ;
-eliberează certificatele de producător agricol;
-eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj şi burse sociale;
-eliberează adeverinţe in baza registrului agricol;
-informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul
agricol si actualizeaza registrul agricol ;
-asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza ;
-asigura transmiterea cu rapiditate a informatiilor si sesizarilor care presupun
interventia de urgenta a unor servicii si institutii de utilitate publica in vederea
solutionarii lor ;
-asigura materialele, bunurile, mijloacele necesare desfasurarii activitatilor in
cadrul institutiei;
-colaboreaza cu serviciul financiar-contabil pentru fundamentarea necesarului
de cheltuieli materiale, reparatii,intretinere, achizitii de bunuri şi servicii,
consumabile etc ;
-ia masuri pentru buna gospodarire a energiei electrice, combustibililor, apei,
gazelor naturale,hartiei, rechizitelor si alte materiale de birotica si intretinere. ;
-organizeaza si controleaza efectuarea curateniei in birouri si celelalte
incaperi si spatii ;
-asigură aplicarea normelor P.S.I. şi propune fondului pentru realizarea unor
măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor ;
-asigura tinerea evidentei sigiliilor Consiliului local, al Primarului si
stampilelor folosite ;
-inregistreaza si directioneaza imediat avertizarile referitoare la posibilele
fenomene sau evenimente care ar pune in pericol viata, integritatea fizica sau
bunurile cetatenilor;
-afiseaza documentele sau informatiile la avizierul institutiei.

b)Compartimentul resurse umane
-asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din
Primaria orasului Plopeni;
-acorda indrumare unitatilor bugetare de subordonare locala în realizarea unei
corecte salarizări a personalului acestora ;
-colaboreaza la intocmirea proiectului de hotarare pentru aprobarea de catre
Consiliul local a organigramei, statelor de functii si de personal, împreuna cu
anexele legale; acorda sprijin si îndrumare unitatilor bugetare aflate în
subordine in intocmirea propriilor state de functii si de personal ;
-in colaborare cu serviciul financiar-contabil stabileste necesarul fondului de
salarii si alte drepturi de personal, in vederea inscrierii in proiectul de buget si
urmareste folosirea eficienta si îi conformitate cu prevederile legale a acestuia ;
-efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din Primăria
orasului Plopeni ;
-intocmeste proiectele de dispozitii si celelalte lucrari privind încadrarea si
promovarea in muncă si de verificarea indeplinirii de catre solicitanti a conditiilor
prevăzute de lege ;
-efectueaza lucrarile legate de incadrarea, pensionarea si încetarea
contractului de munca, pentru personalul contractual din cadrul Primăriei ;
-efectueaza lucrarile legate de incadrarea, suspendarea, transferarea,
pensionarea si incetarea raportului de munca, pentru functionarii publici din cadrul
Primăriei ;
-asigura tinerea evidentei salariatilor din Primaria Plopeni ;
-asigura inregistrarea si pastrarea fiselor de evaluare a performantelor
profesionale ale personalul contractual, a rapoartelor de evaluare ale functionarilor
publici si a fiselor posturilor din cadrul serviciilor Primariei Plopeni;
-organizeaza programarea concediilor de odihna ale salariatilor aparatului
propriu si urmăreste efectuarea acestora ;
-tine evidenta zilelor de concediu medical,concediu de odihna, concediului de
studii si a concediului fara plata pentru salariatii Primariei orasului Plopeni ;
-elibereaza adeverinte solicitate de personalul din cadrul Primariei Plopeni
privind incadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranti, etc. ;
-elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu a salariatilor Primariei,
precum si a consilierilor locali ;
-organizeaza concursuri si examene in vederea ocuparii posturilor vacante ;
-raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de concurs;
asigura secretariatul acestei comisii ;
-intocmeste situatii statistice legate de salarizarea si numarul de personal al
Primariei, cerute de Directia Judeteana de Statistica Prahova si Directia Finantelor
Publice Prahova ;
-intocmeste si tine evidenta salariatelor care sunt in concediu pentru ingrijirea
copiilor pană la 2 ani ;
-intocmeste contractele de munca si urmareste respectarea lor legala ;
-asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale si
personale ale functionarilor publici ai Primariei;
-tine evidenta si intocmeste Registrul Declaratiilor de interese;
-tine evidenta declaratiilor de avere;

-prezinta, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informări
privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata ;
-elibereaza la cerere, salariatilor Primariei, adeverinte de vechime in munca si
in specialitatea studiilor conform registrului Revisal;
-intocmeste si tine evidenta ecusoanelor salariatilor Primariei orasului
Plopeni ;
-supravegheaza activitatea de inregistrare si evidenta a contractelor de
garantie;
-intocmeste documentatia referitoare la aprobarea sau modificarea
organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului local si aparatul propriu al primarului ;
-intocmeşte statul de personal pentru aparatul de specialitate al consiliului
local si aparatului propriu al Primarului ;
-urmareste realizarea actiunii de actualizare a fiselor posturilor cu atributiile si
sarcinile ce revin fiecarui functionar public si angajat cu contract individual de
munca, corespunzător structurii organizatorice aprobate;
-elaboreaza si urmareste realizarea programelor privind formarea si
perfectionarea pregatirii profesionale a personalului incadrat in aparatul propriu;
-intocmeste rapoarte cu privire la cazurile de incalcare a Legii nr. 7/2004 privind
Codul de conduita al functionarilor publici si a Legii nr. 477/2004 privind Codul
de conduita al personalului contractual;
-asigura intocmirea bazei de date solicitata de Agentia Nationala a
Functionarilor Publici Bucuresti pentru aparatul propriu ;
-asigura intocmirea planului anual de ocuparea a functiilor publice ;
-intocmeste si transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in
termenele solicitate, toate lucrarile stabilite potrivit prevederilor legale privind
functiile si functionarii publici ;
-intocmeste si gestioneaza permanent baza de date privind functiile publice si
functionarii publici si raspunde de comunicarea informatiilor catre
Agentia Nationala a Functionarilor Publici , conform cerintelor legale;
-solutioneaza scrisorile si sesizarile persoanelor fizice şi juridice care intra în
sfera de competenţă a compartimentului, după caz.
3.1.Sub coordonarea secretarului orasului Plopeni se afla si :
a)Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, cu urmatoarele
atributii specifice:
a.1.Atributii coordonator SPCLEP:
-reprezintă S.P.C.L.E.P. Plopeni în relaţiile cu şefii celorlalte
structuri
din cadrul Primăriei, cu reprezentanţii unităţilor din Ministerul
Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului
Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit componenţelor legale;
-coordonează organizarea şi funcţionarea S.P.C.L.E.P. Plopeni în
conformitate cu prevederile legale şi instrucţiunile care reglementează acest
domeniu;

-în aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior dispune
obligatoriu pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile
legale;
-în condiţiile legii şi reglementărilor specifice, poate delega atribuţii din
competenţa sa altor persoane din subordine;
-răspunde în faţa Consiliului Local de întreaga activitate desfăşurată în cadrul
serviciului;
 formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea
metodologiilor de lucru, etc;
 răspunde de modul în care este selecţionată, creată, folosită şi păstrată
arhiva structurii de Evidenţă;
 asigură securitatea documentelor serviciului;
 solicită (la Registratura Primăriei oraş Plopeni) număr de înregistrare
pentru registrul unic şi plajă de numere necesare înregistrării registrelor folosite la
nivelul serviciului de evidenţă a persoanelor şi stare civilă ;
 organizează activitatea de primire şi soluţionare a cererilor de eliberare a
actelor de identitate si a CIP-urilor;
 organizează activitatea de primire şi soluţionare a cererilor de aplicare a
vizelor de reşedinţă pe actele de identitate;
 organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate ;
 organizeaza activitatea de verificare si identificare a persoanelor care nu
detin acte de identitate sau au actele expirate din anii anteriori;
 verifică şi avizează cererile privind emiterea actelor de identitate şi
aplicarea vizelor de reşedinţă;
 semnează cărţile de identitate provizorie emise la nivelul serviciului;
 verifică şi avizează cererile privind deplasarea camerei mobile la
solicitarea persoanelor fizice sau instituţiilor abilitate;
 verifică şi avizează cererile privind furnizarea datelor din Registrul
Naţionalde Evidenţă a Persoanelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 verifică şi avizează referatele şi documentele anexate solicitărilor
de
transcriere
a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din
străinătate;
 verifică şi avizează referatele şi documentele anexate solicitărilor de
schimbare a numelui pe cale administrativă;
 verifică şi avizează referatele şi documentele anexate solicitărilor de
rectificare a actelor de stare civilă;
 verifică şi avizează referatele şi documentele anexate solicitărilor de
reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
 colaborează cu formaţiunile de poliţie, organizând, în comun, acţiuni şi
controale la locuri de cazare în comun, moteluri şi alte unităţi de cazare turistică, în
vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a
populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile
operative ale M.A.I.., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor
comune ce le revin în temeiul legii;
 acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în
unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

- clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul stradal şi situaţia din teren,
respectiv din documentele cetăţenilor;
 dispune rezolvarea erorilor din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări, în urma testelor de coerenţă
efectuate de reprezentanţii B.J.A.B.D.E.P. sau ca urmare a semnalărilor primite din
partea altor utilizatori autorizaţi);
 asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire
a scurgerii deinformaţii clasificate;
 urmăreşte îndeplinirea sarcinilor care le revin subordonaţilor pe linia ţinerii
în actualitate a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor,
instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor
în cadrul serviciului;
 verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea
secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor
secrete;
 asigură
înregistrarea
intrării/ieşirii
tuturor
documentelor,
avizarea/aprobarea acestora, repartizarea spre soluţionare şi clasarea acestora în
vederea arhivării;
 asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora
în termenul legal;
 centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de
îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative,
planurile de măsuri şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial,
semestrial şi anual;
 transmite Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor situaţiile,
indicatorii, sintezele şi analizele întocmite.
 se deplasează la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Prahova , la Prefectura Prahova şi alte instituţii ale statului, în interes de serviciu;
 are drept de acces, gestionare şi lucru cu documente “clasificate” în
sensul Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 are drept de acces la date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date;
 răspunde de managementul calităţii serviciului;
 se preocupă de cunoaşterea temeinică şi operativă a prevederilor
actelor normative din domeniul său de activitate;
 evaluează performanţele profesionale ale funcţionarilor publici din
subordine, acordând calificativele profesionale;
 întocmeşte şi transmite spre aprobare referatele de necesitate şi notele
de fundamentare pentru materialele, produsele, serviciile şi investiţiile necesare
desfăşurării activităţii serviciului;
 este
persoana
desemnată
cu
întocmirea
chestionarului
de
autoevaluare la nivelul compartimentului de evidenţă a persoanelor şi stare
civilă (O.S.G.G. nr.600/2018) ;
 răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă ;

 întocmeşte pontajele lunare, referatele de necesitate şi notele
justificative şi le transmite compartimentelor abilitate din cadrul Primăriei;
 răspunde de respectarea regulamentelor interne şi a altor regulamente
specifice aplicabile (Codul de conduită al funcţionarilor publici , Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Plopeni , Regulamentul de
organizare intern al Primăriei oraşului Plopeni, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SPCLEP Plopeni ) ;
 contribuie la elaborarea, dezvoltarea şi actualizarea procedurilor specifice
de lucru;
 are în sarcină cunoaşterea procedurilor elaborate la nivelul SPCLEP (stare
civilă şi evidenţă a persoanelor);
 răspunde de luarea la cunoştinţă şi de aplicarea de către lucrătorii
din
subordine,
a procedurilor elaborate la nivelul compartimentului şi
procedurilor elaborate la nivelul instituţiei;
 în cazul în care identifică o neregulă, completează şi transmite formularul
de alertă nereguli ofițerului/responsabilului cu semnalarea neregularităţilor
standard;
 întocmeşte alte documente şi rapoarte solicitate de către structura
cu atribuţii de implementare, monitorizare, coordonare şi/sau dezvoltare a
controlului intern/managerial constituită la nivelul instituţiei;
 răspunde de întocmirea chestionarului de autoevaluare privind controlul
intern managerial la nivelul compatimentului de evidenţă a persoanei şi stare
civilă ;
 aplică politica de siguranţă a datelor la nivelul compartimentului de
evidenţă a persoanelor şi stare civilă;
 asigură arhivarea şi păstrarea documentelor compartimentului de evidenţă a
persoanelor și stare civilă;
 are
obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia
cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia
informaţiilor de interes public;
 are obligaţia respectării prevederilor perfecţionării continue a cunoştinţelor
profesionale;
a.2.Atributii ale personalului de de executie din cadrul SPCLEP :


Compartimentul evidenţa persoanelor

-respectă regulamentele
interne şi celelalte regulamente specifice
aplicabile ( Codul de conduită al funcţionarilor publici , Regulamentul de
organizare şi funcţionare al SPCLEP Plopeni, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Primăriei oraș Plopeni , Regulamentul de organizare intern al
Primăriei oraș Plopeni ) ;
 contribuie la elaborarea, dezvoltarea şi actualizarea procedurilor specifice
de lucru;
 are în sarcină cunoaşterea procedurilor operaţionale elaborate la nivelul
SPCLEP;

 formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea
metodologiilor de lucru etc;
 participă la arhivarea şi păstrarea documentelor;
 are
obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia
cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia
informaţiilor de interes public;
 are obligaţia respectării prevederilor perfecţionării continue a cunoştinţelor
profesionale;
 primeşte, analizează , preia imaginea şi soluţionează cererile depuse pentru
eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării, schimbării domiciliului,
preschimbării buletinelor de identitate, deteriorării, pierderii, furtului, împlinirii
vârstei de 14 ani, schimbării numelui sau prenumelui (pe cale administrativă, prin
căsătorie sau divorţ);
 primeşte, analizează , preia imaginea şi soluţionează cererile depuse pentru
eliberarea actelor de identitate provizorii pentru persoanele care nu pot prezenta
actele de stare civilă sau dovada adresei de domiciliu;
 primeşte , analizează, scanează imaginea şi soluţionează cererile depuse
pentru eliberarea cărţilor de identitate prin procură specială;
 primeşte, analizează, preia imaginea şi soluţionează cererile de
eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din
străinătate în România sau pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română;
 primeşte, analizează, preia imaginea şi soluţionează cererile pentru
eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de
protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest
preventiv din cadrul unităţilor de politie din zona de responsabilitate şi înmânează
documentele solicitate;
 primeşte, analizează, preia imaginea ( dacă este cazul ) şi soluţionează
cererile privind aplicarea vizei de reşedinţă pe actele de identitate în raza de
competenţă, semnând autocolantul aplicat pe actul de identitate. Aceeaşi activitate
se desfăţoară şi pentru persoanele internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială
aflate în raza de competenţă;
 verifică şi comunică, în condiţiile legii, la solicitarea instituţiilor
publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, justiţiei, instituţiilor cu
atribuţii în domeniul recuperării creanţelor bugetare, cu atribuţii în domeniul
drepturilor copilului, alte persoane juridice precum şi a persoanelor fizice, datele
cu caracter personal;
 verifică, în teren sau în alte evidenţe , întocmeşte rapoarte şi
prelucrează în modulul ,Informaţii Operative – Informaţii persoane,, datele cu
privire la persoanele care nu detin acte de identitate sau au actele expirate;
 desfăşoară activităţi specifice pentru punerea în legalitate a cetăţenilor
(acţiuni cu camera mobilă, acţiuni în unităţile de învăţământ, unități de asistență
socială, centre de bătrâni, centre de plasament) prin invitaţii transmise și adrese
trimise instituţiilor care prestează servicii cetăţenilor în baza actelor de identitate;
 furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale
persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii
economici şi către cetăţeni;

 efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor pentru
dosarele de transcriere a actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine,
schimbarea numelui pe cale administrativă etc., în condiţiile în care lucrătorul de
stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;
 verificarea şi operarea actualizărilor de date în Registrul Naţional de
Evidenţă a Persoanelor, precum şi emiterea cărţilor de identitate se realizează în
baza autorizaţiilor de acces şi a parolelor individuale;
 preia şi prelucrează în modulul ,,Informaţii Operative – Informaţii
persoane,, datele comunicate de poliţiştii de ordine publică privind persoanele
nepuse în legalitate pe linie de evidenţa persoanei;
 efectuează , în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, menţiunile
privind înmânarea cărţilor de identitate ;
 desfăşoară activităţi de prevenire a eliberării de acte de identitate cu
substituire de persoană;
 procedează la recuperarea si anularea cărţilor de identitate provizorii şi
ataşarea acestora la cotorul carnetelor aferente;
 procedează la recuperarea şi distrugerea actelor de identitate retrase sau
anulate ;
 desfăşoară activităţi de înregistrare a comunicărilor de naştere
transmise de instituţiile abilitate;
 actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele
de deces în baza comunicărilor primite şi a buletinelor de identitate/cărţilor de
identitate înaintate de oficiile de stare civilă;
 actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu
informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actelor de identitate, precum
şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
 efectuează verificări pentru rezolvarea lucrărilor diverse şi a
corespondenţei;
 organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii,
evidenţele locale manuale;
 procedează la preluarea şi transmiterea fişierelor prin FTP;
 participă la întocmirea planurilor de muncă și analiza activitații
trimestriale;
 este împuternicit să constate și să aplice sancțiuni contravenționale pentru
nerespectarea prevederilor OUG nr.97/2005 ;
 sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă
a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
 primeşte şi înaintează , pe bază de adresă, către starea civilă cererile
de eliberare a certificatelor de naştere sau căsătorie pierdute (pentru persoanele
născute sau căsătorite şi domiciliate în oraş Plopeni) odată cu depunerea actelor
pentru eliberarea cărţii de identitate în situaţiile în care titularii au pierdut sau le-a
expirat actul de identitate;
 întocmeşte procesele – verbale lunare pentru distrugerea cărţilor de
identitate, cărţilor de alegător şi buletinelor de identitate retrase ca urmare a
emiterii unor noi acte de identitate;
 întocmeşte procesele – verbale trimestriale pentru distrugerea actelor
de identitate ale persoanelor decedate în cursul trimestrului respectiv;

 procedează la operarea corecţiilor din Registrul Naţional de
Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi
utilizatori);
 respect
politicile de parolare adecvate :
păstrarea
secretului
parolelor, schimbarea lor regulată, stabilirea unor parole de lungime adecvată,
formate din combinaţii de cifre şi litere (mari şi mici);
 are în sarcină cunoaşterea procedurilor operaţionale elaborate la nivelul
S.P.C.L.E.P.;
 are atribuţii privind semnalarea neregularităţilor în condiţiile legii şi
procedurii de sistem, cu respectarea prevederilor Regulamentului intern şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, în cazul identificării unor
posibile fraude, fapte de corupţie sau orice altă activitate ce poate afecta în sens
negativ interesele majore ale entităţii publice şi aducerii acestora la cunoştinţa
organelor abilitate ale statului;
 răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi
instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a
persoanelor;
 respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă ( a se vedea anexa 1 la fişa postului);
 îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor,
reglementate prin acte normative.
b)Compartiment stare civila
- preluare acte necesare pentru intocmirea actelor de nastere, casatorie, deces,
divort;
- întocmirea actelor de nastere si eliberarea certificatelor si documentelor
aferente;
- întocmirea actelor de casatorie si eliberarea certificatelor si documentelor
aferente, precum si asigurarea oficierii casatoriei intr-un cadru solemn;
- întocmirea actelor de deces si eliberarea certificatelor si documentelor
aferente;
- preluat actele necesare pentru intocmirea dosarelor de divort pe cale
administrativa si eliberarea certificatelor de divort aferente;
- preluarea actelor si intocmire dosare ( referat, verificari in B.D.L.etc) pentru
schimbarea numelui pe cale administrativa;
- intocmire dosare pentru rectificare acte de stare civila, din oficiu sau la
cererea persoanelor interesate;
- intocmire situatii lunare, trimestriale, semestriale, anuale privind activitatea
de stare civila si inaintare catre D.J.E.P. Prahova;
- intocmire buletine statistice de nastere, casatorie, deces, divort si inaintare
lunar catre Directia Judeteana de Statistica Prahova;
- intocmire, in termen de 10 zile de la inregistrarea decesului, a adresei de
inaintare a buletinelor/cartilor de identitate ale decedatilor si comunicare la
S.P.C.L.E.P. Plopeni sau al localitatii de domiciliu, pentru operare in B.D.L;

- intocmire lunara si transmitere catre S.P.C.L.E.P-ul corespunzator ,pentru
operare in B.D.L. a sentintelor civile de desfacere a casatoriei , a certificatelor de
divort pe cale administrativa, precum si a comunicarilor de nasteri;
- efectuare verificari in B.D.L. si intocmire adrese catre primariile localitatilor
arondate. Efectuat verificari in B.D.L., completat formulare E 401 pentru cetatenii
din orasul Plopeni si din localitatile arondate si inaintarea acestora la Agentia
Judeteana puntru Plati si Inspectie Sociala Prahova ;
- transmitere mentiuni ( nastere, casatorie, deces, divort) pentru actele
intocmite;
- operare mentiuni desfaceri casatorii si comunicare mentiuni la locul de
nastere al fostilor soti si la D.J.E.P. Prahova – Starea Civila, pentru operare pe EX
IIPlopeni;
- intocmire proces-verbal de distrugere a certificatelor anulate la completare,
primite de catre S.P.C.L.E.P. Plopeni de la toate institutiile arondate, certificatele
urmand a fi distruse de o comisie a D.J.E.P. Prahova;
- evidenta si eliberarea certificatelor de nastere, casatorie deces, solicitate de
contribuabili (duplicat et);
- completare formulare pentru deschiderea procedurii succesorale;
- completare si eliberare extrase la solicitarea institutiilor competente;
- completare si eliberare livrete de familie, la oficierea cununiilor sau la
cererea contribuabilului;
- gestionarea si atribuirea codurilor numerice personale;
- completarea registrului de gestiune a certificatelor de stare civila;
- asigurarea securitatii certificatelor si registrelor de stare civila;
- procurarea de la D.J.E.P. Prahova a carenetelor de certificate de stare civila
si a regisatrelor cu acte de stare civila, necesare desfasurarii optime a activitatii de
stare civila;
- intocmire dosare pentru transcrierea certificatelor sau extraselor de stare
civila din străinătate ( nastere, casatorie, deces);
- operează în Registru Electoral și răspunde de ținerea la zi a acestuia;
- respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenta;
- are obligatia de a fi fidel si loial fata de interesele institutiei pentru a
contribui la crearea unei imagini favorabile a acesteia;
- asigura respectarea confidentialitatii lucrarilor.
c)Compartimentul asistenta sociala are ca principale atributii:
-asigura si coordoneaza, la nivel local, pe baza unei corecte diagnoze a nevoii
de asistenta si de interventie sociala, acordarea unor servicii sociale precum :
consiliere individuala si familiala, terapie individuala si colectiva ;
-se ocupa de acordarea eficienta si corecta, pe baza atat a diagnozei in teren,
cat si a legislatiei de protectie sociala in vigoare a :
-alocatiilor familiale pentru familiile cu mai multi copii ;
-ajutorului social in baza Legii nr.416/2001 ;
-ajutoarelor de urgenta pentru familii si persoane aflate in situatii de risc
maxim din punct de vedere social ;

-ajutoarelor speciale (alocatii de handicap, pensii de invaliditate,
indemnizatii/salarii de insotitori ai persoanelor cu gradul I de
invaliditate/handicap) ;
-alocatiilor de sprijion pentru copii ;
-ajutoarelor pentru incalzirea locuintei ;
-a tuturor celorlalte drepturi prevazute de lege in domeniul protectiei
sociale ;
-asigura buna aplicare a prevederilor Legii nr.157/2005 si a OUG nr.74/2009
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole
comune alocate de la Comunitatea Europeana ;
- asigura respectarea ROF propriu al compartimentului ;
-efectueaza deplasari in teren, intocmeste referate de ancheta sociala ,atat la
cererea persoanelor cu probleme sociale, cat si la solicitarea unor institutii
specializate ;
-tine evidenta tuturor categoriilor de beneficiari ai asistentei sociale depistati
in teren;
-.depisteaza si monitorizeaza persoanele aflate in situatii de risc: familii cu
multi copii, persoane varstnice, persoane cu handicap;
-informeaza si actioneaza in scopul prevenirii si ameliorarii situatiei acestor
categorii de persoane ;
-identifica solutii alternative pentru rezolvarea unor stari de risc in cadrul
familiei/comunitatii locale ( conflicte familiale sau comunitare, abandon al
copiilor, institutionalizare, asistenta a persoanelor varstnice, abandon scolar etc);
10-colaboreaza, la nivel local, cu personalul cu responsabilitati de autoritate
tutelara, cu Politia locala, cu medicii de familie, cu institutiile de invatamant
preuniversitar, cu ONG-uri locale pentru solutionarea corecta a problemelor
sociale ivite ;
-intocmeste anchete sociale necesare in activitatea celorlalte compartimente
ale primariei ;
-la nivel judetean, colaboreaza cu institutii care au atributii in domeniul
asistentei sociale ;
-are obligatia de a fi fidel si loial fata de interesele institutiei .

CAPITOLUL IX
PROCEDURA PRIVIND PARTICIPAREA CETATENILOR SI A
ASOCIATIILOR LEGAL CONSTITUITE LA PROCESUL DE
ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE SI LA PROCESUL DE LUARE
A DECIZIILOR , IN CONFORMITATE CU LEGEA Nr. 52/2003, PRIVIND
TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
Art.30.In scopul aplicarii prevederilor Legii nr 52/2003 – privind transparenta
decizionala in administratia publica, compartimentele de specialitate din cadrul
Primariei Plopeni vor intocmi anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act
normativ, care va cuprinde o nota de fundamentare sau o expunere de motive ,dupa
caz, precum si textul complet al proiectului actului respectiv.

Art.31.(1)Dupa intocmire, anuntul va fi transmis cu adresa de inaintare, cu
cel putin 30 zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare, atat pe
suport de hartie cat si in format electronic, catre persoana desemnata prin dispozitie
de Primar sa se ocupe cu aplicarea prevederilor Legii nr 52/2003, pentru a-l aduce
la cunostinta publicului, prin afisarea acestuia intr-un loc cat mai vizibil si afisarea
acestuia pe site-ul propriu.
(2)De asemenea, persoana desemnata prin Dispozitie de Primar sa se ocupe cu
aplicarea prevederilor Legii nr 52/2003 pune la dispozitia celor interesati proiectul
de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii, stabilind o perioada de cel putin
10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta. In
acelasi timp, persoana desemnata transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus in prealabil o cerere pentru primirea acestor informatii.

CAPITOLUL X
EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE
ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI
Art. 32.În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici,
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
stabileşte cadrul general pentru:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele
funcţiei
publice;
b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite
cu rezultatele obţinute în mod efectiv;
c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor
publici care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea
performanţelor profesionale individuale;
d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor
stabilite.
Art.33(1). Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarului public se realizează de către evaluator.
(2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în
cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care
coordonează activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii
organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de
conducere;
c) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei,
oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor;
d) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
e) prin excepţie de la lit. a) - d), persoana care coordonează activitatea
respectivului funcţionar public, potrivit actelor administrative emise în acest sens.

Art. 34 (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie
din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor
perioadei evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, dacă perioada pentru
care are loc evaluarea este mai mare de o lună, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al
funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile
legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la
încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, înainte ori, după
caz, întro perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea, suspendarea
sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi
avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi
calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de
serviciu;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după
caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în
condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea,
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori,
după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din
subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a
performanţelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte
o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii,
într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este
promovat în grad profesional.
(4)Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul în care evaluatorul se află
în imposibilitatea de drept sau de fapt de a realiza efectiv evaluarea. În această
situaţie calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar
al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile
legii, a raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului.
(5). Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
(6) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind
funcţionarii publici.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a) şi b), evaluarea
funcţionarilor publici nu va fi făcută în următoarele situaţii:
a) delegarea funcţionarului public;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public ;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public ;
c) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public ca urmare a
decesului sau a declararii judecatoresti a mortii.

Art. 35. Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
Art. 36.(1) Persoanele care au calitatea de evaluator au obligaţia de a
stabili obiective individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia
publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi
abilităţile funcţionarului public.
(2) Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt
evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor HG
611/2008, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care funcţionarul
public îşi desfăşoară activitatea.
(3)Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici sunt prevăzute în
anexa nr.5 la HG nr.611/2008, modificata si completata. În funcţie de specificul
activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi de activităţile efectiv desfăşurate de
către funcţionarul public, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de performanţă.
Criteriile de performanţă astfel stabilite se aduc la cunoştinţa funcţionarului public
evaluat la începutul perioadei evaluate, sub sancţiunea neluării lor în seamă.
(4) Funcţionarii publici care exercită cu caracter temporar o funcţie publică de
conducere vor fi evaluaţi, pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor
de performanţă stabilite pentru funcţia publică de conducere respectivă.
Art.37. (1)Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de
îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă;
b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând
aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor
individuale stabilite.
(2). Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a
obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul
perioadei evaluate.Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de
performanţă se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui
criteriu.Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute
pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă.Semnificaţia notelor
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 nivel
maxim.
Art. 38. Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum
urmează:
a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art. 39. - În vederea completării raportului de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul:
-stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale
individuale,consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public,
dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată ,stabileşte
necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate,
stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 40 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un
schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul
căruia:
a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de
evaluator în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de
funcţionarul public evaluat.
(2) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există
diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public
se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de
evaluare
dacă
se
ajunge
la
un
punct
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vedere
comun.
(3) În situaţia în care în cadrul etapei interviului funcţionarul public evaluat refuză
să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul
funcţionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică
producerea efectelor juridice ale raportului de evaluare.
Art. 41. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
după cum urmează:
a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50 – satisfăcător ;
c) între 3,51-4,50 - bine;
d) între 4,51-5,00 - foarte bine.
Art. 42.Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în
care calitatea de evaluator o are conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,
raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Are calitatea de contrasemnatar funcţionarul public ierarhic superior
evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice.
În mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii
ori instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului,
va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă
funcţie publică din autoritatea sau instituţia publică respectivă, iar atunci când nu
este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice sau un demnitar din subordinea acestuia.
Art.43(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei
contrasemnatarului în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care
nu au putut fi soluţionate de comun acord.
(2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce
la cunoştinţă funcţionarului public.
Art. 44. - Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl
conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe
baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public
evaluat, evaluator şi contrasemnatar.

Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la
cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se
soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în
termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL XI
EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE
ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.45.(1)Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru realizarea
următoarelor obiective:
a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în
fişa postului şi calităţile angajatului cu contract individual de munca: profesionale,
aptitudinale şi atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea
performanţelor profesionale individuale.
(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind
exigentele si performanţelor pe care acestea le impun angajatilor;
b) evaluarea performantelor individuale ale angajatilor in raport cu cerintele
posturilor.
Art.46.Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop
aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de
îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada
respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.
Art.47.Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu
probitate, deontologie profesională, realism şi obiectivitate.
Art.48.Activitatea profesionala a personalului contractual se apreciaza anual,
ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale.
Art.49.Scopul evaluarii consta in:
a)stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerintele
cuprinse in fisa postului ;
b)stabilirea obiectivelor profesionale pentru perioada urmatoare ;
c)fundamentarea activitatii de promovare si avansare in functii, grade sau
trepte superioare ;
d)identificarea nevoilor de perfectionare profesionala ;
e)cresterea performantelor profesionale ale personalului supus procedurilor de
evaluare ;
f)acordarea unor drepturi stabilite de acte normative in vigoare.
Art.50.Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:
a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
b) interviul ;
c) contrasemnarea fişei de evaluare.

Art.51. În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează structura
(/serviciu/birou/compartiment) în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul
aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit
structurii organizatorice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere;
Art.52.(1) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat
activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.
(2) Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală salariaţii care ocupă funcţia de
debutant şi care sunt evaluaţi la sfârşitul perioadei de stagiu.
Art.53. (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie
din anul anterior celui in care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie si 28 feruarie din anul
urmator perioadei evaluate.
Art.54. În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în
următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă
al salariatului evaluat sau al evaluatorului încetează sau se modifică, în condiţiile
legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau
modificarea raporturilor de muncă;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă
de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o
funcţie corespunzătoare studiilor absolvite.
Art.55.Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada in care i se
suspenda raportul de munca.
Art.56.Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere
vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare
stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.
Art.57. Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului contractual are ca elemente de referinta:
a)fisa postului, ca element de raportare la cerintele postului, activitatile si
responsabilitatile corespunzatoare postului;
b)obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata ;
c)criteriile de evaluare stabilite..
Art.58.Persoanele care au calitatea de evaluator completează fişele de
evaluare, după cum urmează:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile
stabilite prin fişa postului ;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale
individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile
obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care
le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor
perioadei evaluate.

Art.59.(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb
de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunostinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de
evaluator în fişa de evaluare;
b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către
persoana evaluata.
(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de
opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna
si punctul de vedere al persoanei evaluate. Evaluatorul poate modifica fisa de
evaluare.
Art.60.(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea
obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a
unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.
(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a
notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din
media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.
(3) Semnificatia notelor prevazute la alin.1 este urmatoarea : nota 1-nivel
minim si nota 5-nivel maxim.
Art.61. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după
cum urmează:
a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; in acest caz se va evalua perspectiva daca
salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post ;
b) între 2,01-3,00 - satisfăcător;
c) între 3,01-4,50 - bun;
d) între 4,51-5,00 - foarte bun.
Art.62. (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fisa de
evaluare se inmaneaza contrasemnatarului.
(2) In sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul
aflat in functia superioara evaluatorului , potrivit structurii organizatorice a
institutiei publice.
(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul institutiei, fisa
de evaluare nu se contrasemneaza.
Art.63.(1)Fisa de evaluare poate fi modificata , conform deciziei
contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri :
a)aprecierile consemnate nu corespund realitatii ;
b)intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au
putut fi solutionate de comun acord.
Art.64. (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la
Primarul orasului Plopeni.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la
cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în
termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a
contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al
Primarului orasului Plopeni
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile
calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate
potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

CAPITOLUL XII
REGULAMENTUL DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A
FUNCTIONARILOR PUBLICI SI A PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
ORASULUI PLOPENI
Art.65..Prezentul regulament descrie modul de organizare și desfășurare a
procesului de formare profesională continuă a personalului contractual în vederea
aprofundării și actualizării cunoștințelor, dezvoltării competențelor, aptitudinilor și
abilităților necesare pentru realizarea eficientă a atribuțiilor.
Art.66.Regulamentul cuprinde procesul de identificare a necesitatilor de
instruire, constientizare a personalului si modalitatile de acces la programele de
perfectionare in vederea imbunatatirii continue a abilitatilor si pregatirii
profesionale a salariatilor, reglementeaza normele generale aplicabile in domeniul
formarii profesionale a functionarilor publici.
Art.67.Instituția, prin compartimentul de resurse umane, asigură
gestionarea procesului de formare profesională a personalului, instruirea de
specialitate și monitorizarea formării profesionale.
Art.68.Scopul prezentului regulament il constituie asigurarea, in conformitate
cu dispozitiile legale, a cadrului general necesar derularii procesului de
imbunatatire continua a pregatirii profesionale, abilitatilor si competentelor
necesare exercitarii prerogativelor de putere publica, in vederea dezvoltarii unui
serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul
cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia
publica locala.
Art.69. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos
au urmatoarele semnificatii:
a)beneficiar de formare - orice autoritate sau institutie publica ce aloca resurse
financiare, umane, informationale si de timp in scopul achizitionarii de servicii de
formare profesionala a functionarilor publici, precum si functionarii publici
participanti la forme de realizare a formarii profesionale;
b)formare profesionala a functionarilor publici - procesul de instruire de tip
formare continua, destinat dezvoltarii de competente si abilitati determinate, in
vederea imbunatatirii calitatii activitatilor profesionale individuale desfasurate in
exercitarea prerogativelor de putere publica;
c)formare specializata - formarea profesionala a functionarilor publici
destinata dezvoltarii acelor competente si aptitudini necesare exercitarii unei
functii cu un nivel ridicat de complexitate si care necesita abilitati si aptitudini
specifice, desfasurata intr-un cadru organizat, pe o durata de timp relativ extinsa,
cu grupuri-tinta definite si constituite limitativ, de regula pe baza de selectie, si
tratand o tematica multipla, corelata intr-o succesiune logica si axata pe atingerea
scopului principal;
d)formator - persoana cu experienta, abilitati si competente profesionale
specifice, atestate sau, dupa caz, certificate in conditiile legii, in domeniul instruirii
prin utilizarea de metode si tehnici specifice educatiei la adulti;

e)furnizor de formare - organizatia publica sau privata legal infiintata care are
prevazute in obiectul principal de activitate organizarea si derularea de activitati de
formare profesionala, indiferent de natura acestora;
f)grup-tinta - beneficiarul de formare determinat, ale carui caracteristici sunt
utilizate la definirea si elaborarea continutului programului de formare;
g)mentor - functionarul public cu experienta, abilitati si competente specifice
recunoscute, desemnat in scopul indrumarii profesionale, pe perioada determinata,
conform unei planificari prealabile si in baza unor criterii specifice, a unui alt
functionar public, pe perioada stagiului practic definit conform prezentei hotarari;
h)perfectionare - formarea profesionala a functionarilor publici destinata
dezvoltarii acelor competente si aptitudini necesare cresterii calitatii rezultatelor
obtinute in exercitarea unor atributii determinate, desfasurata intr-un cadru
organizat, pe o durata de timp relativ restransa, cu grupuri-tinta definite in sens
larg, de regula pe baza de autoevaluare, evaluare si recunoasterea necesitatii de
formare, si tratand o tematica unitara, subsecventa unui domeniu de activitate
specific;
i) program de formare - ansamblul activitatilor desfasurate de un furnizor de
formare in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un
grup-tinta determinat;
j)servicii de formare - serviciile furnizate de catre un furnizor de formare si
care au ca finalitate organizarea si deruarea unui program de formare destinat unei
categorii de functionari publici determinate;
k)sistemul de formare profesionala a functionarilor publici - dezvoltarea de
competente si aptitudini specifice prin exercitarea repetata, sistematica, a unor
actiuni determinate in legatura cu activitatea curenta, necesare exercitarii unor
atributii cu grad mai ridicat de complexitate si diversitate comparativ cu cele
existente in fisa postului;
l)specializare la locul de munca - dezvoltarea de competente si aptitudini
specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activitati determinate, altele
decat cele cu caracter curent sau cele prevazute in mod expres in fisa postului;
m)stagiu practic - programul de formare derulat sub indrumarea mentorului,
destinat dezvoltarii de competente si aptitudini specifice necesare ameliorarii
calitatii in exercitarea atributiilor sau, dupa caz, necesare exercitarii unor atributii
cu un grad mai ridicat de complexitate si diversitate fata de nivelul celor existente
in fisa postului anterior inceperii programului.
Art.70.Principiile aplicabile sistemului de formare profesionala a
functionarilor publici sunt:
a)eficienta - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au
obligatia de a asigura atingerea obiectivelor formarii cu un consum rational de
resurse;
b)eficacitatea - principiul potrivit caruia beneficiarii de formare au dreptul de
a obtine rezultate superioare resurselor alocate;
c)coerenta - principiul potrivit caruia regulile instituite prin prezenta hotarare
sunt general aplicabile in cadrul procesului de asigurare a respectarii dreptului si
indeplinirii obligatiei de formare si perfectionare profesionala a functionarilor
publici;
d)egalitatea de tratament - principiul potrivit caruia, in contractarea serviciilor
de formare, partile contractante au obligatia de a nu face discriminari intre
categoriile de beneficiari, respectiv intre categoriile de furnizori de formare;

e)gestiunea descentralizata a procesului de formare - principiul potrivit caruia
autoritatile si institutiile publice au deplina competenta in planificarea formarii,
achizitionarea serviciilor de formare, monitorizarea si evaluarea formarii
functionarilor publici;
f)liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit caruia furnizorii de
formare au acces liber in procedura de achizitie a serviciilor de formare, in conditii
de concurenta si egalitate de tratament in relatia cu beneficiarii de formare;
g)planificarea - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au
obligatia de a initia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a
functionarilor publici si de a stabili prioritatile in achizitionarea serviciilor de
formare, pe baza nevoilor de formare identificate si a resurselor disponibile;
h)transparenta - principiul potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au
obligatia de a pune la dispozitia tuturor celor interesati informatiile de interes
public referitoare la formarea profesionala a functionarilor publici.
Art.71..Domeniile în care este necesară formarea profesională a
personalului se consemnează în raportul de evaluare a performanțelor profesionale
individuale și se completează cu necesarul de formare profesională rezultat din
modificările legislative, în domeniile de competențe ale angajatului precum și din
eventualele modificări substanțiale ale atribuțiilor prevăzute în fișa postului.
Art.72.Modalitatile de realizare a formarii profesionale a salariatilor sunt:
a)programe de formare organizate si desfasurate de catre furnizorii de formare
profesionala, finalizate cu certificat de participare sau, dupa caz, diploma de
absolvire;
b)programe de formare organizate si desfasurate sau, dupa caz, aprobate de
angajatori in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
c)programe de formare organizate si desfasurate in cadrul implementarii de
proiecte cu finantare externa;
d)alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.
Art.73.Nu constituie forme de formare profesională și nu pot fi finanțate
din bugetul instituției studiile universitare (licență, masterat, doctorat ).
Art.74.(1)Formarea profesionala a functionarilor publici se organizeaza si
se desfasoara, de regula, in mod distinct pentru fiecare dintre categoriile de
functionari publici.
(2)Functionarii publici care ocupa functii publice corespunzatoare unei
anumite categorii pot participa la programe de formare destinate unei alte categorii,
finantate integral de la bugetul autoritatii sau institutiei publice, doar in masura in
care acest lucru are ca rezultat imbunatatirea cunostintelor, abilitatilor si
competentelor necesare in exercitarea functiei publice detinute.
Art.75.(1)Participarea la programele de formare profesionala a
functionarilor publici se finanteaza, dupa caz, din bugetul autoritatii sau institutiei
publice, din sumele special prevazute in acest scop, sau din alte surse, de regula
dupa cum urmeaza:
a)pentru programele de formare urmate la initiativa ori in interesul autoritatii
sau al institutiei publice in domeniile care se regasesc in fisa postului, care au fost
identificate ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si se
regasesc in planul anual de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii,
precum si pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrarii in
vigoare a unor modificari ale cadrului normativ sau institutional, finantarea se
asigura integral din bugetul autoritatii sau al institutiei publice;

b)pentru fiecare dintre programele de formare urmate la initiativa
functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau al institutiei
publice, in domenii care se regasesc in fisa postului, dar care nu au fost identificate
ca necesare la evaluarea performantelor profesionale individuale si nici nu se
regasesc in planul anual de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii,
finantarea se asigura din bugetul institutiei, in limita fondurilor disponibile. In
functie de resursele financiare disponibile si de gradul in care programul de
formare este in interesul autoritatii sau al institutiei publice, functionarului public i
se poate solicita suportarea unei parti de pana la 50% din taxa de participare;
c) pentru programele de formare urmate la initiativa functionarului public, cu
acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice, in alte domenii decat cele
care se regasesc in fisa postului si cele identificate ca necesare la evaluarea
performantelor profesionale individuale si care nici nu se regasesc in planul anual
de perfectionare elaborat si aprobat in conditiile legii, finantarea se asigura integral
de catre functionarul public participant.
(2)Functionarii publici beneficiaza pe perioada in care urmeaza forme de
perfectionare profesionala de toate drepturile salariale cuvenite, in conditiile legii.
Art.76.(1)In vederea asigurarii respectarii dreptului si indeplinirii obligatiei
de imbunatatire continua a abilitatilor si pregatirii profesionale, anual, la evaluarea
performantelor profesionale individuale, sunt identificate in raportul de evaluare
domeniile in care functionarul public evaluat necesita formare profesionala
suplimentara in perioada urmatoare. Functionarii publici care ocupa functii de
conducere elaboreaza un raport privind necesarul de formare profesionala a
personalului din subordine, cu evidentierea domeniilor considerate prioritare,
precum si a criteriilor ce stau la baza identificarii prioritatilor.
(2)Necesarul de formare profesionala se completeaza, daca este cazul, cu
necesarul de formare profesionala rezultat din modificarile legislative in domeniile
de competenta ale functionarului public, precum si din eventualele modificari
relevante ale fisei postului.
Art.77. (1) Implementarea planului anual de formare profesională a
personalului se realizează de către instituție.
(2) Inițierea de bază a persoanelor nou angajate, cu excepția funcționarilor
publici debutanți, se realizează pe o perioadă de 3 luni, prin îndrumare și
coordonare de către un mentor, propus de șeful compartimentului în care își
desfășoară activitatea și se finalizează cu un test de verificare a cunoștințelor și
eliberarea unei adeverințe de participare emisă de instituție.
(3) Instruirile interne se organizează trimestrial / semestrial, după caz, pe
bază de proces verbal de instruire și pot avea ca tematică modificările legislative
apărute în intervalul dintre instruiri.
(4) Pentru programele de formare profesională organizate la
inițiativa instituției cu furnizori de formare, instituția achiziționează serviciile de
formare profesională, conform normelor interne de achiziție a serviciilor de
formare profesională, cu respectarea legislației achizițiilor publice.
Art.78. (1) Participarea la programele de formare profesională urmate la
inițiativa funcționarului public se face pe baza cererii justificate (detalierea utilității
și a caracteristicilor programului) avizată de către șeful direct și aprobată către
conducătorul instituției.

(2) În cazul în care personalul contractual este cel care are inițiativa
participării la o formă de pregătire profesională, cu scoatere din activitate,
conducerea instituției va analiza solicitarea și va decide cu privire la cererea
formulată, condițiile în care va permite angajatului participarea la forma de
pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul
ocazionat de acesta, în termen de 15 zile de la primirea solicitării.
Art.79.(1) Evaluarea impactului formelor de perfecționare profesională
asupra activității angajatului se efectuează de către șefi servicii/compartimente, la
evaluarea performanțelor profesionale individuale.
(2) Evaluarea formelor de perfecționare profesională a furnizorilor, a
structurii programelor și a satisfacției participanților se realizează pe bază de
chestionare de evaluare distribuite participanților la programele de formare de
responsabilul cu formarea profesională.
(3) Concluziile evaluării, se referă la:
a. corectitudinea identificării necesităților de formare profesională și a
stabilirii obiectivelor, a selectării formelor de perfecționare și a furnizorilor de
formare;
b. calitatea serviciilor oferite de furnizorul de formare;
c. impactul instruirii asupra rezultatelor activității angajatului și eficienței
utilizării fondurilor privind formarea profesională.
Art.80.(1) Angajații care urmează programe de formare finanțate din
bugetul instituției vor face dovada finalizării programului prin depunerea la
compartimentul resurse umane a certificatului/diplomei/adeverinței obținute în
urma programului de formare, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea
acestuia.
(2) În cazul în care durata cumulată, într-un an, a programelor de formare,
finanțate din bugetul instituției, este mai mare de 90 de zile, pentru funcționarii
publici și 60 de zile pentru personalul contractual, funcționarii publici/personalul
contractual sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în administrația publică
între 2 și 5 ani / în cadrul instituției cel puțin 3 ani de la terminarea programelor,
proporțional cu numărul de zile efective de formare.
(3) Angajamentul se încheie până cel târziu la data începerii cursului care
excede durata cumulată prevăzută la alin. (2) și se introduce în dosarul personal al
funcționarului public și constituie act adițional la contractul de muncă pentru
personalul contractual.
(4) Angajatul este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor pentru
perfecționare, precum și drepturile salariale primite în această perioadă, pentru
anul în curs, în cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea
performanțelor profesionale, nu a absolvit programul de formare din vina lui sau
nu a depus în termenul prevăzut la alin. (1) dovada participării/absolvirii.
Art.81.In relatia cu furnizorii de formare autoritatile si institutiile publice au
urmatoarele drepturi specifice:
a)sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta calitatea de furnizor
de formare abilitat sau, dupa caz, autorizat in conditiile legii;
b)sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta buna desfasurare a
programului si atingerea obiectivelor pentru care a fost incheiat contractul;
c)sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta performantele
individuale, pe parcursul programului, ale persoanelor a caror participare a fost
finantata din bugetul propriu;

d)sa solicite si sa primeasca toate documentele care atesta participarea si,
dupa caz, absolvirea programelor de catre persoanele a caror participare a fost
finantata din bugetul propriu;
e)sa solicite restituirea sumelor platite pentru participarea la programele de
formare, daca functionarul public participant nu poate face dovada finalizarii
programului din culpa furnizorilor de formare.
Art.82.In relatia cu furnizorii de formare autoritatile si institutiile publice au
urmatoarele obligatii specifice:
a)sa puna la dispozitia furnizorilor de formare toate informatiile relevante
pentru organizarea si derularea in bune conditii a programelor de formare;
b)sa asigure participarea functionarilor publici inscrisi sau, dupa caz, selectati
la formare, conform planificarii programelor;
c)sa asigure transparenta procesului de achizitionare a serviciilor de formare;
d)sa asigure plata in termenele si conditiile prevazute in contract.
Art.83.In relatia cu functionarii publici participanti la programele de formare
autoritatile si institutiile publice au urmatoarele drepturi specifice:
a)sa solicite si sa primeasca toate informatiile necesare analizarii necesitatii si
oportunitatii aprobarii si, dupa caz, finantarii participarii la programe de formare;
b)sa aprobe sau, dupa caz, sa refuze in mod justificat participarea la programe
de formare si finantarea cheltuielilor cu participarea;
c)sa solicite sau, dupa caz, sa organizeze evaluarea rezultatelor participarii la
programele de formare;
d)sa solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de
formare, daca functionarul public participant nu face dovada finalizarii
programului din culpa sa.
Art.84.(1)In relatia cu functionarii publici participanti la programele de
formare autoritatile si institutiile publice au urmatoarele obligatii specifice:
a)sa planifice corespunzator si sa asigure participarea functionarilor publici la
programe de formare conform planificarii;
b)sa asigure formarea functionarilor publici in mod echitabil, prioritar, in
conformitate cu obiectivele postului si activitatile din fisa postului, dar si cu luarea
in considerare a opiniilor exprimate de functionarul public la momentul evaluarii
performantelor profesionale individuale;
c)sa aduca la cunostinta functionarilor publici toate informatiile relevante
privind formarea profesionala individuala;
d)sa aduca la cunostinta functionarilor publici care participa la un program de
formare anterior derularii acestuia toate informatiile privind conditiile de
desfasurare si obligatiile furnizorului de formare;
e)sa asigure intocmirea, conform legii, a tuturor documentelor si actelor
administrative la baza respectarii drepturilor si asumarii obligatiilor functionarilor
publici in domeniul formarii profesionale;
f)sa elibereze documente care sa ateste, daca este cazul, competenta
functionarilor publici in domenii care nu sunt prevazute in mod expres in fisa
postului.
(2)Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) atesta specializarea la locul de
munca si pot fi eliberate in situatia in care, prin natura activitatii autoritatii sau
institutiei publice, functionarul public a indeplinit pentru perioade insemnate de
timp, cu caracter de repetabilitate, activitati care nu au fost prevazute in mod
expres in fisa postului.

Art.85.Functionarii publici participanti la programele de formare au
urmatoarele drepturi specifice:
a)sa fie consultati in stabilirea domeniilor programelor de formare
profesionala individuala la care vor participa si sa li se asigure dreptul la
contestarea deciziilor care se iau in acest sens;
b)sa li se aduca la cunostinta informatiile relevante privind formarea
profesionala individuala, precum si conditiile de desfasurare a programelor de
formare la care acestia participa;
c)sa li se permita participarea la programele de formare, in conditiile legii, cu
diminuarea corespunzatoare a volumului de munca pe perioada derularii acestora;
d)sa li se recunoasca competentele si abilitatile obtinute in urma participarii la
programe de formare;
e)sa li se elibereze documentele sau, dupa caz, copii de pe documentele
justificative ori doveditoare ale participarii la programe de formare.
Art.86.Functionarii publici participanti la programele de formare au
urmatoarele obligatii specifice :
a)sa participe la toate activitatile din cadrul programului de formare, conform
cerintelor acestuia;
b)sa participe la toate formele de evaluare a programului de formare, respectiv
a competentelor si abilitatilor obtinute;
c)sa sesizeze autoritatea sau institutia publica din ale carei fonduri este
finantata participarea la programul de formare privind neregulile si abaterile
constatate in derularea contractului in ceea ce priveste obligatiile furnizorului de
formare;
d)sa restituie, in conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la
programele de formare, in situatia in care nu isi indeplineste obligatiile asumate;
e)sa utilizeze in activitatea curenta cunostintele dobandite, respectiv
competentele obtinute sau abilitatile dezvoltate, si, dupa caz, sa asigure transferul
de cunostinte.

CAPITOLUL XIII
DISPOZITII FINALE
Art.111. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi
legale cuprinse în Legea nr. 215/2001, modificată, privind administraţia publică
locală, precum şi cu alte acte normative, cu privire la sarcinile şi atribuţiile
administratiei public locale , precum si cu prevederi rezultate din dispozitiile
Primarului orasului Plopeni.
Art.112. Şefii serviciilor şi birourilor din aparatul de specialitate al
Primarului orasului Plopeni sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de
către întregul personal al prezentului Regulament.

ANEXA NR.2 LA HCL Nr.______/2018
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA APLICABIL
SALARIATILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORASULUI PLOPENI
Primaria orasului Plopeni, ca autoritate a administraţiei publice locale, în
îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură
funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul
unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al Primarului. Ea duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, exercită
prerogativele conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative
speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii
locale.
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile: Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; - Statutului funcţionarilor publici – Legea nr. 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată; - Legii nr. 477/2004 privind
Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale celorlalte acte
normative naţionale care reglementează raporturile de muncă şi de disciplină a
muncii; - HG nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.
Art.2 (1)Regulamentul de ordine interioară (ROI) este o reglementare prin
care se stabilesc normele de conduită şi disciplină interioară adresându-se tuturor
persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, structurilor cu sau fără personalitate
juridică subordonate Consiliului local , din momentul naşterii raporturilor de
muncă ori de serviciu şi până la încetarea acestor raporturi.

(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea unui ansamblu de norme
juridice.
Art.3. Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligaţii, ale
conducerii sau ale salariaţilor, care sunt prevăzute in alte acte normative, care
privesc raporturile de munca şi de disciplină a muncii, aplicabile in administraţia
publică locală.
Art. 4.Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor funcţionarilor
publici şi angajaţilor cu contract individual de muncă din cadrul Primăriei orasului
Plopeni, indiferent de durata raportului de serviciu sau a contractului de muncă sau
de modalităţile in care este prestată munca, avand caracter obligatoriu,
necunoaşterea prevederilor regulamentului nefiind opozabilă in
raporturile de muncă sau de serviciu.

CAPITOLUL II
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea in muncă in cadrul
Primăriei orasului Plopeni
Art. 5 (1) Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare penru
protejarea vieţii şi a sănătaţii salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea
salariaţilor in toate aspectele legate de muncă.
(2) Angajatorul asigură planificarea, organizarea şi mijloacele necesare
activităţii de prevenirc şi protecţie in cadrul unitatii.
Art. 6. O persoană poate fi angajată in muncă sau numită in funcţie numai
pe baza unei adeverinţe medicale, care menţionează faptul să cel in cauză este apt
pentru prestarea activităţii respective.
Art.7.Conducerea instituţiei asigură , la fiecare loc de munca, dotarea
corespunzătoare cu mobilier, materiale, rechizite şi aparatură necesară.
Art. 8.Primăria orasului Plopeni are obligaţia să asigure salariaţilor
condiţiile normale se muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi
integritatea fizică şi psihică. in cazul deplasării in interesul serviciului, angajaţii au
dreptul să folosească maşinile instituţiei, cu condiţia să deţină permis de conducere
corespunzător şi să aibă fişa de aptitudini completată cu specificaţiile respective.
Art. 9 Examenul medical la angajare şi controlul periodic medical de
medicina muncii in baza contractului incheiat cu unitatea prestatoare de servicii
medicale, este obligatoriu pentru toţi salariaţii.
Art. 10. Funcţionarilor publici li se poate aproba, in mod excepţional,
pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului in care isi desfaşoară
activitatea, dacă există o funcţie publică corespunzătoare vacantă, dacă
funcţionarul public in cauză este apt profesional să indeplinească noile atribuţii
care ii revin şi dacă certificatul medical indică in mod obligatoriu schimbarea
locului de muncă.
Art. 11.In cazul concediilor medicale, persoana in cauză va anunţa
instituţia in 48 de ore de la data producerii evenimentului in ceea ce priveşte starea
sa de sănătate.
Art. 12 .La angajare, salariaţii vor fi informaţi atat asupra condiţiilor de
muncă cat şi asupra prevederilor prezentului Regulament.

Art. 13 .Salariaţii vor anunţa imediat conducătorul despre apariţia unor
situaţii care modifică securitatea locului de muncă sau pot afecta starea lor de
sănătate.
Art. 14.Instruirea salariaţilor in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă se
face la anganjare, in cadrul instructajului general de către personalul desemnat in
acest sens, iar periodic, de către şeful compartimentului .
Art. 15.Salariaţii sunt obligaţi să işi insuşească şi să respecte normele de
protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art 16. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi
securitatea in muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi ncaducerea lor Ia cunoştinţa
salariaţilor, de către salariaţii cu atributii in acest sens, constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, contraventional sau penal,
după caz.
Art. 17 . Pe linia P.S.I. personalul angajai trebuie să respecte următoarele
reguli:
- să sesizeze compartimentul administrativ de orice abatere sau situatie care ar
putea provoca incendii sau avarii, precum si orice defecţiune de care a luat
cunostinta;
- să nu arunce bete de chibrit sau resturi de ţigări aprinse pe jos sau in coşurile
de hartie;
-să nu fumeze decat in locuri special amenajate, stabilite prin decizie a
conducătorului institutiei;
- să nu blocheze culoarele si scările de acces cu materiale ce ar impiedica
evacuarea bunurilor in caz de incendiu sau interventie pentru stingerea incendiului;
- să nu umble la instalatii, aparate sau tablouri electrice.
CAPITOLUL III
RAPORTURI DE MUNCA SAU DE SERVICIU
A.Numirea in functia publica
Art.18.(1)In Primaia orasului Plopeni, raporturile de munca dintre
angajator si angajati functioneaza pe principiul egalitatii de tratament, cu
respectarea autoritatii conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor
din Fisa postului si a demnitatii fiecarui angajat.
(2).Discriminarile fata de un angajat sau candidat la ocuparea unui post
vacant, pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, rasa,
etnie, opinie politica, origine sociala, handicap, situatie materiala , apartenenta sau
activitate sindicala, sunt interzise.
Art.19. Ocuparea unei functii publice vacante se face prin recrutare,
promovare, transfer si redistribuire.
Art.20.Incadrarea in munca a functionarilor publici se realizeaza in
conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicata, cu modificaile si
completarile ulterioare, privind Statutul functionarilor publici, ale HG nr.611/2008,
modificata si completata, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Art.21.(1)Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs
sau examen, se face prin dispozitia Primarului. Acest act administrativ are forma
scrisa si contine temeiul legal al numirii,.numele functionarului public, denumirea

functiei publice, data la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile
salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
(2)Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de
numire.
(3)La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune
juramantul de credinta cu urmatorul continut:

„Jur sa respect Constitutia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios
îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez
secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu."
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase.
(4)Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin.(3)se consemneaza in scris
si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica.
Art.22.Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale
functionarilor publci se fac in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999
republicata, cu modificaile si completarile ulterioare, privind Statutul
functionarilor publici.
B.Angajarea cu contract de munca
Art.23.Angajarea personalului contractual se face in conditiile stabilite de
lege : Codul muncii si HG nr.286/2011, numai in baza competentei profesionale si
a aptitudinilor, in limita posturilor disponibile vacante sau nou infiintate.
Art.24.(1)Incadrarea in munca a personalului contractual se face prin
inheierea unui contract individual de munca, redactat in doua exemplare, dintre
care unul va fi inmanat noului angajat.Contractul individual de munca se modifica,
numai prin acordul partilor, prin act aditional.
(2)Contractul individual de munca va cuprinde cel putin urmatoarele
elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau;
c) sediul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia , precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de
muncă temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata
acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi

periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă
ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(3)Suspendarea raporturilor de munca poate interveni in cazurile si in
conditiile precizate in Codul muncii.
C.Incetarea raporturilor de serviciu ori de munca
Art. 25.(1)Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se
face prin dispozitia Primarului orasului Plopeni si are loc in urmatoaele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.
(2) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii
funcţionarului public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la
art. 54 lit. a), d) şi f) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind Statutul functionarilor publici;
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare;
e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în
funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă;
f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru
o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea nr.188/1999 ori s-a dispus aplicarea
unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii;
g) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică
sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, ca
pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcţii sau a
exercitării unei profesii, ca măsură de siguranţă, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată
funcţia publică.
(3) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face,
în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin dispozitie a Primarului iar
actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de
serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10
zile lucrătoare de la emiterea lui.
Art.26.(1)Primarul va dispune eliberarea din funcţia publică prin act
administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare
de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată
într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;

b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării
activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către
funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru
motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului
"nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale;
e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g) din
Legea nr.188/1999;
f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin
decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să
îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e)-f) reprezintă motive
neimputabile funcţionarilor publici.
(3) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea publica este obligată să
acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În perioada de preaviz, Primarul poate acorda celui în cauză reducerea
programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale
cuvenite.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz,
dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante
corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor
publici.
6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e), dacă nu există funcţii
publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice,
autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În
cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în
perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau
la cerere.
(7)Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii
publice vacante la nivel inferior.
Art.27. (1)Incetarea contractului individual de munca se poate face, in
conditiile Codului muncii:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile
limitativ prevăzute de lege.
(2) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii
sau a punerii sub interdicţie a salariatului ;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în
cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei
anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de
pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în
cazul invalidităţii de gradul I sau II;

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de
muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin
hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;.
D.Dispozitii comune celor doua raporturi juridice
Art.28.(1)La incetarea raportului de serviciu/contractului individual de
munca, institutia va elibera angajatului , prin compartimentul resurse umane,
dosarul profesional, nota de lichidare cu precizarea drepturilor de concediu de
odihna si a debitelor, daca este cazul, precum si recomandare, daca se solicita.
(2)Operarea in Registrul de Evidenta A Salariatilor a incetarii activitatii se va
face in ultima zi a activitatii, respectiv a preavizului. Lichidarea definitiva a
drepturilor banesti ale fostului angajat se face odata cu plata salariilor pentru luna
in care inceteaza raporurile de serviciu /contractul individual de munca.
Art.29.La incetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de munca,
salariatului ii revin urmatoarele obligatii:
a)sa predea lucrarile finalizate si in curs de realizare, unui inlocuitor desemnat
sau sefului sau direct;
b)sa lichideze datoriile, de orice natura, fata de Primarie.;
c)sa returneze documentatiile si materialele de specialitate de care a beneficiat
in calitate de angajat si sa predea in buna stare mijloacele tehnice si obiectele de
inventar avute in folosinta.
CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRIMARIEI IN
CALITATE DE ANGAJATOR
Art.30.Pentru buna desfasurare a activitatii, Primaria orasului Plopeni, prin
Primarul orasului, isi exercita urmatoarele drepturi:
a)sa stabileasca modul de organizare si functionare a aparatului de
specialitate;
b)sa stabileasca regulamentul intem, regulamentul de organizare si
functionare, c)sa stabileasca, prin fisa postului, atributiile corespunzatoare pentru
functionarii publici si angajatii contractuali;
d)sa dea dispozilii cu caractcr obligatoriu pentru salariati, sub rezerva
legalitalii lor;
e) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu
si sa monitorizeze acest fapt prin fise de evaluare individuala anuale;

f) să angajeze pe posturile vacante sau să numeasca in funcţiile publice
vacante salariaţi , pe bază de concurs, sau examen, să asigure promovarea si
avansarea salariaţilor, cu respectarea legii si a prezentului regulament;
g) să acorde salariaţilor premii si alte stimulente, potrivit legii, in funcţie de
performante si importanta contribuţiei la realizarea obiectivelor stabilite, de
indeplinirea criteriilor de acordare stabilite, de rezultatele obtinute in activitate
apreciate ca valoroase, dupa caz.

h)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii si prezentului regulament.
Art.31. Obligatiile asumate de Primarie:
a)sa stabileasca modul de organizare si functionare a aparatului de
specialitate;
b)să acorde salariaţilor, la termenele si in condiiile stabilite, toate drepturile
salariale ce decurg din actele normative in vigoare;
c)să plătească inaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile si
impozitele aflate in sarcina lor si sa nu opereze nicio reţinere din salariu, in afara
cazurilor si condiţiilor prevăzute de lege;
d)să asigure permanent condiţiile tehnice si organizatorice avute in vedere la
elaborarea sarcinilor de muncă si condiţiile corespunzătoare de muncă;
e)să examineze cu atentie si să ia in considerare sesizările si propunerile
salariaţilor in vederea imbunătăţirii activitătii in toate compartimentele si să-i
informeze asupra modului de rezolvare a lor;
f)să respecte prevederile legale in legătura cu recrutarea, numirea si
promovarea funcţionarilor publici, respectiv angajarea si promovarea personalului
contractual;
g)să elibereze la cerere, potrivit legii, toate documentele care atestă calitatea
de salariat al Primăriei;
h)sa asigure fondurile necesare pentru participarea salariatilor la cursuri de
formare profesionala, pe domenii de activitate;
i)sa asigure condiţiile necesare pentru respectarea normelor de protectie a
muncii, de pază contra incendiilor sau a normelor igienico-sanitare, in conformitate
cu prevederile legale;
i)să asigure angajaţilor accesul la serviciul medical de medicina muncii.

CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI ANGAJAT
Art. 32. Salariaţii din Primăria orasului Plopeni au in principal,
urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic si săptămanal;
c) dreptul, in condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concediu medical,
concediu de maternitate si lăuzie pentru salariatele unitătii si la alte concedii;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e)dreptul la demnitate in muncă;

f) dreptul la securitate si sănătate in muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informate si consultare;
i) dreptul la protectie in caz de concediere;
j) dreptul la negociere colectivă si individuală;
k)dreptul la opinie;
l)dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
m)dreptul la grevă;
n)indemnizaţie pentru cheltuieli de intretinere si deplasarea in cazul efectuării
delegaţiilor in interesul serviciului;
o)drepturi de asigurări sociale;
p)functionarii publici cre, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in
timpul serviciului, o primesc gratuit;
r)sa li se asigure protectia impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de
ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta.
Art. 33.(1)Salariaţii din Primăria orasului Plopeni au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constitutia, legile tării si să acţioneze pentru punerea in aplicare
a dispoziţiilor legale, in conformitate cu sarcinile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale;
b)să asigure un serviciu public de calitate in beneficiul cetătenilor, prin
participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practică, in scopul
realizării obiectivelor ce revin autoritatilor publice locale;
c)să-si indeplinească sarcinile de serviciu ce le revin potrivit Regulamentului
de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului, a celor din
Regulamentul intern, din fisa postului si din dispoziţiile conducerii;
d)să indeplinească in termenele stabilite de superiorii ierarhici, lucrările
repartizate;
e)să respecte principiul legalitătii si egalitătii cetătenilor in fata legii si a
autoritătilor publice, prin promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la
aceeaşi categorie de situatii de fapt;
f)sa respecte ordinea si disciplina la locul de muncă;
g)sa respecte măsurile de securitate si sănătate a muncii din institutie;
h)să respecte secretul de serviciu;
i)să respecte normele de conduită profesională si civică prevăzute in Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici sau cele prevăzute de
Legea nr.477/2004 pri vind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritătile si institutiile publice, dupa caz;
j)să apere prestigiul Primăriei, imaginea acesteia precum si interesele sale
legale precum si să se abtina de la orice act sau fapt care poate produce prejudiciu
imaginii sau intereselor legale ale acesteia si ale orasului, precum si să păstreze
secretul profesional si confidenţialitatea datelor si informaţiilor detinute ;
k)să reprezinte corespunzător Primăria sau Consiliul local, după caz, in
relaţiile cu cetătenii, cu agenţii economici, cu institutiile si autoritătile publice, cu
reprezentanţii firmelor, institutiilor sau ai organizaţiilor,etc. cu ocazia deplasărilor
in interes de serviciu in tară sau străinătate;
l)să respecte libertatea opiniilor, să aiba o atitudine constructiva si să evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

m)să se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice, in
exercitarea sarcinilor ce le revin;
n)să-si insusească si să aplice dispoziţiile privind redactarea, semnarea si
circuitul corespondentei, precum si expedierea acesteia;
o)să respecte programul de lucru, să execute la timp si in mod corespunzător
sarcinile de serviciu prevăzute in fisa postului, precum si alte sarcini incredinţate
de şefii ierarhici, cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale;
p)să manifeste grijă fată de tehnica si bunurile aflate in dotarea sa sau a
institutiei, astfel incat să preintampine pierderea, degradarea sau distrugerea
acestora din vina lor;
r)să respecte normele de protectie a muncii, de folosire a aparaturii din dorate,
precum si normele de prevenire si stingere a incendiilor;
s)să propună si să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă si
eficientă a fondurilor publice, in conformitate cu prevederile legale ;
t)salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice
fel de daruri materiale sau bănesli sau alte beneficii pentru executarea sarcinilor de
serviciu;
u)să se prezinte la locul de muncă intr-o tinută adecvată pentru indeplinirea
sarcinilor de lucru;
v)să-si perfecţioneze pregătirea profesională, fie in cadrul institutiei, fie
urmand cursuri de perfecţionare organizate in acest scop;
x)sa nu inregistreze absente nemotivate si sa nu paraseasca locul de munca
fara instiintarea, respectiv aprobarea conducatorului direct;
y)functionarii publici au obligatia respectarii regimului juridic al conflictului
de interese si al incompatibilitatilor.
(2) Salariaţii cu funcţii de conducere au in plus, urmatoarele obligaţii:
a)să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei
pentru toti salariaţii din subordine;
b)să examineze si să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competentelor profesionale pentru salariaţii din subordine, atunci cand propun
promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori propun acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori
discriminare;
c)să sprijine propunerile si iniţiativele motivate ale personalului din
subordine, in vederea imbunatatirii activitătii Primăriei ,precum si a calitatii
serviciilor publice oferite cetătenilor;
d) să supravegheze permanent si să analizeze periodic activitatea din propriul
compartiment pentru a propune acţiuni corective si preventive care să menţină sub
control riscurile specifice si să permită rezolvarea neconformitătilor semnalate
potrivit documentelor de control managerial aprobate de Primar.
Art.34.Se interzice salariaţilor:
a) prezentarea la serviciu in tinută indecentă sau necorespunzătoare, ori sub
influenta băuturilor alcoolice;
b)părasirea locului de muncă sau plecarea din institutie fără motiv temeinic si
fară aprobarea şefului ierarhic;
c) orice preocupare de ordin personal pe durata programului de activitate;
d) folosirea in interes personal a calculatorului si a aparaturii din dotare
precum si a altor mijloace materiale aparţinand institutiei;

e) furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau
privată a orasului, supuse operaţiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere ,in
alte condiţii decat cele prevăzute de lege;
f)dezvălurea pe perioada derulării contractului individual de muncă sau a
raportului de serviciu, precum si ulterior pe perioada de doi ani, a faptelor sau
datelor care, devenite publice, ar dăuna intereselor, imaginii ori prestigiului
Primăriei orasului Plopeni;
g)exprimarea in public a unor aprecieri neconforme cu realitatea in legătura
cu activitatea Primăriei, a Consiliului local, cu politicile si strategiile acestora ori
cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual adoptate sau emise, dupa
caz;
h)exprimarea unor aprecieri neutorizate in legatură cu litigiile aflate in curs de
soluţionare si in care Orasul Plopeni, Primarul sau Consiliul local, au calitatea de
parte;
i)dezvăluitea unor informaţii la care au acces in exercitarea sarcinilor de
serviciu, dacă aceasta este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze imaginea sau drepturile orasului ori ale unor salariaţi, precum si ale
persoanelor fizice sau juridice, dupa caz;
j)acordarea de asistentă si consultantă de orice natură persoanelor fizice sau
juridice in vederea promovării si susţinerii de acţiuni juridice, impotriva statului,
orasului, Primarului, Consiliului local, etc.
k)abordarea unei atitudini care aduce atingeri onoarei, reputatiei sau
demnitătii persoanelor cu care intră in legătura in exercitarea sarcinilor de serviciu,
prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii
private, formularea unor plangeri sau sesizări calomnioase;
l) in reletiile cu reprezentanţii altor state, să exprime opinii personale privind
aspecte naţionale sau dispute internaţionale;
m)comercializarea de către salariaţi a produselor de orice fel in incinta
institutiei.
Art. 35 . Enumerarea drepturilor si obliatiilor angajatorului si salariaţilor
nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse in prevederile legale
in vigoare.

CAPITOLUL VI.
NORME DE CONDUITA PROFESIONALA A FUNCTIONAILOR
PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL PRIMARULUI
ORASULUI PLOPENI
Art.36.Normele de conduita profesionala sunt obligatorii pentru functionarii
publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica. Aceste
norme urmaresc cresterea calitatii serviciului public, eliminarea birocratiei si a
faptelor de coruptie, crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre
cetateni si functionarii publici.
Art.37.Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor
publici sunt urmatoarele:
a)suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii
publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;

b)prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici
au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal,
in exercitarea functiei publice;
c)asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si
institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de
a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
d)profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia
de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta,
corectitudine si constiinciozitate;
e)impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii
publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes
politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;
f)integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este
interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii,
vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa
abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
g)libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii
publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept si a bunelor moravuri;
h)cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei
publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie
de buna-credinta;
i)deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate
de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse
monitorizarii cetatenilor.
Art.38.In privinta normelor generale de conduita profesionala a functionarilor
publici , acestea sunt:
a)asigurarea unui serviciu public de calitate :
1.Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate
in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la
transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale
institutiilor publice.
2.In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un
comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea,
impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
b)loialitatea fata de Constitutie si lege :
1.Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte
Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor
legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
2.Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind
restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
c)loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice :
1.Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii
sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de
la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale
acesteia.
2. Functionarilor publici le este interzis:

-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu
activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu
politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
-sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de
solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara
activitatea are calitatea de parte;
-sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele
prevazute de lege;
-sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca
aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze
imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale
persoanelor fizice sau juridice;
-sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea
promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
d)libertatea opiniilor :
1.In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a
respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea.
2.In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea
opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate.
In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta
si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
e)activitatea publica :
1.Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii
publici desemnati in acest sens de Primar, in conditiile legii.
2.Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri
publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare
incredintat de Primar
3.In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot
participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut
faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori
institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
f)activitatea politica :
In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:
-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
-sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice
care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
-sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
g)folosirea imaginii proprii :
In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis
sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru
promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
h)in cadrul relatiilor in exercitarea functiei:

1.In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care
isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii
publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta,
corectitudine si amabilitate.
2.Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si
demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi
desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea
functiei publice, prin:
-intrebuintarea unor expresii jignitoare;
-dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
-formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
3.Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata
pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici
au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor
publice, prin:
-promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie
de situatii de fapt;
-eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta,
sexul sau alte aspecte.
i)conduita in cadrul relatiilor internationale :
1.Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in
cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii
si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine
favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
2.In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis
sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
3.In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita
corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si
obiceiurilor tarii gazda.
j)interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor :
Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei,
parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura
politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice
detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
k)participarea la procesul de luare a deciziilor :
1.In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa
actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in
mod fundamentat si impartial.
2.Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre
autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si
indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.
l)obiectivitate in evaluare:
1.In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere,
functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu
privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din
subordine.

2.Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri
sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
3.Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa
defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii,
de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de lege.
m)folosirea prerogativelor de putere publica :
1.Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat
cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.
2.Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor
de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control,
functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
3.Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o
detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a
influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite
masuri.
4.Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa
se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le
sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
n)utilizarea resurselor publice :
1.Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si
private a statului si a orasului, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in
orice situatie ca un bun proprietar.
2.Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si
bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea
activitatilor aferente functiei publice detinute.
3.Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care
le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile
legale.
4.Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes
personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori
logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.
o)limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri :
1.Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata
a statului sau a orasului, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor
cazuri:
-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute,
concesionate sau inchiriate;
-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea
vanzarii bunului respectiv;
-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la
care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

2. Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la
bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului, supuse
operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele
prevazute de lege.

CAPITOLUL VII
NORME DE CONDUITA PROFESIONALA PENTRU PERSONALUL
CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL
PRIMARULUI ORASULUI PLOPENI
Art.39.Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului
contractual sunt urmatoarele :
a)prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul
contractual are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat
interesul personal, in exercitarea atributiilor postului;
b)asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si
institutiilor publice - principiu conform caruia personalul contractual are
indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
c)profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are
obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta,
eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
d)impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii
contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes
politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
e)integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual ii
este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul,
vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f)libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul
contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea
ordinii de drept si a bunelor moravuri;
g)cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si
in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de
buna- credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de
serviciu;
h)deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile
desfasurate de angajatii contractuali in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt
publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
Art.40.Normele generale de conduita profesionala pentru personalului
contractual din cadrul institutiei sunt cele referitoare la :
a)asigurarea unui serviciu public de calitate :
1.Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de
calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la
transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale
institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.
2.In exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un
comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea,
impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si

institutiilor publice.
b)respectarea Constitutiei si a legilor :
1.Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte
Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor
legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
2.Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind
restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.
c)loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice :
1.Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul
autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se
abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor
legale ale acesteia.
2.Angajatilor contractuali le este interzis:
-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu
activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu
politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
-sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care
autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de
parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;
-sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele
prevazute de lege;
-sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta
dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea
sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali,
precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
-sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea
promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
d)libertatea opiniilor :
1.In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a
respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea
intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
2.In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea
opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.
3.In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine
concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
e)activitatea publica :
1.Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele
desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in
conditiile legii.
2.Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri
publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare
incredintat de Primar. In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii
contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a
face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al
autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
f)activitatea politica :

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:
-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
-sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu
persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
-sa afiseze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne ori obiecte
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor
acestora.
g)folosirea imaginii proprii :
In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia
de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare
pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
h)in cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor postului :
1.In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul
autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu
persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un
comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
2.Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei,
reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in
care isi desfasoara activitatea, precum siale persoanelor cu care intra in legatura in
exercitarea functiei, prin:
-intrebuintarea unor expresii jignitoare;
-dezvaluirea aspectelor vietii private;
-formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
3.Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata
pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul
contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a
autoritatii publice, prin:
-promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului
nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
-eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta,
sexul sau alte aspecte.
i)conduita in cadrul relatiilor internationale :
1.Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in
cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii
si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine
favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
2.In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de
a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
3.In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o
conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile
tarii gazda.
j)interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor :
Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei,
parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura

politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice
detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
k)participarea la procesul de luare a deciziilor :
1.In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa
actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in
mod fundamentat si impartial.
2.Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de
catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si
indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.
l)obiectivitate in evaluare :
1.In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii
contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la
dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
2.Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice
cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul
din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri,
numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
3.Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau
defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii
discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu
principiile legale.
m)folosirea atributiilor functiei detinute :
1.Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei
detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
2.Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de
participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari
obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii
materiale sau morale altor persoane.
3.Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo
ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea
functiei pe care o detin.
4.Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali
sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura
acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje
materiale sau profesionale.
n)utilizarea resurselor publice :
1.Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si
private a statului si a orasului, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in
orice situatie ca un bun proprietar.
2.Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si
bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea
activitatilor aferente functiei detinute.
3.Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor
care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu
prevederile legale.
4.Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes
personal sau activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori
logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.

o)limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri :
1.Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea
privata a statului sau a orasului, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia
urmatoarelor cazuri:
-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea
vanzarii bunului respectiv;
-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la
care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
2.Dispozitiile punctului 1 se aplica in mod corespunzator si in cazul
concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a
statului sau a orasului.
3.Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare
la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului, supuse
operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele
prevazute de lege.
CAPITOLUL VIII
RELATIILE DE SERVICIU INTRE ANGAJATI SI CONTROLUL
INTERN

Art.41.(1)Relatiile de serviciu intre angajatii Primariei orasului Plopeni
decurg din structura organizatorica de tip piramidal-ierarhic functionala, care
genereaza relatii de autoritate pe verticala si functionale, pe orizontala.
(2)Pe verticala, relatiile sunt de subordonare, de sus in jos, fiecare sef
raspunzand de legalitatea si temeinica dispozitiilor date, precum si de consecintele
acestor dispozitii.
Art.42.(1)Transmiterea dispozitiilor legale de autoritate ierarhica se face
prin sefii ierarhici directi.
(2)Subalternii sunt obligati sa execute intocmai si la timp dispozitiile primite.
Daca angajatul care primeste o dispozitie de la seful sau ierarhic considera ca
aceasta nu este corespunzatoare sau ca exista motive obiective care pot impiedica
executarea acesteia, trebuie sa-i sesizeze acest lucru.
(3)Daca persoana care a dat dispozitia insista in executarea acesteia, va trebui
sa o formuleze in scris.In aceasta situatie, dispozitia va fi executata de cel care a
primit-o.
(4)Adresarea pe cale ierarhica este obligatorie.Orice reclamatie , solicitare sau
propunere nu va fi oprita din circulatie sub niciun motiv de catre sefii ierarhici
pana cand aceasta nu ajunge la cel caruia i-a fost adresata, singurul in masura sa
decida a raspunde.
Art.43.(1)Angajatii care prin natura functiilor lor vin in contact cu publicul
sau cu organnele de avizare si control,trebuie sa aiba o tinuta si o comportare
corespunzatoare, sa dea dovada de solicitudine si de principialitate si sa rezolve
toate problemele in spiritul legalitatii.
(2)Fiecare sef ierarhic este obligat sa efectueze in mod sistematic controlul
asupra modului in care subalternii, nemijlocit, isi aduc la indeplinire sarcinile ce le
revin din fisa postului si din dispozitiile primite.

(3)Conducerea Primariei orasului Plopeni efectueaza controale permanente
si/sau periodice la compartimentele din subordine.Prin control se realizeaza
totodata indrumarea angajatilor in indeplinirea obligatiilor de serviciu.
(4)Modul de organzare si de efectuare a controalelor se stabileste prin note
interne.
Art.44.Constatarile facute cu ocazia controalelor se aduc la cunostinta
celor controlati si a sefilor directi ai acestora, atat pe parcursul controlului, cat si la
sfarsitul acestuia, stabilindu-se masurile ce se impun a fi luate, cu termene si
responsabilitati.Sefii ierarhici sunt obligati sa aduca la indeplinire si sa urmareasca
realizarea masurilor stabilite in cursul controalelor.

CAPITOLUL IX
SALARIZARE - PROMOVARE

Art.45.Salarizarea personalului Primariei orasului Plopeni se face pe baza
sistemului de salarizare prevazut de legislatia in vigoare. Sistemul de salarizare
cuprinde urmatoarele drepturi de salarizare:
a)salariul de baza;
b)indemnizatii de conducere;
c)sporuri conform legilsatiei in vigoare;
d)premii din fonduri expres prevazute de lege.
Art.46.(1)Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi
gradaţii.
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate
publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia
lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii.
Art.47.(1)Salariile se vor plati inaintea oricaror obligatii ale Primariei.
(2).Plata salariilor se face o data pe luna.
Art.48.Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total
buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor
de bază, a gradaţiilor şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.
Art.49.Primarul, ordonator principal de credite, poate acorda lunar premii
de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate
deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din
cheltuielile cu salariile de bază, gradaţiile şi indemnizaţiile lunare aferente
personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile
aprobate prin buget.
Art.50.Incadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe
funcţii, grade sau trepte profesionale se fac , pentru functionarii publici, potrivit
prevederilor din Legea nr.188/1999 , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind Statutul functionarilor publici, HG nr.611/2008, modificata si
completata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, iar
pentru personalul contractual , conform HJG nr.286/2011 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Art.51.În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului
plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin
transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de
nivel imediat superior.
Art.52.Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se
face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate
cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de
către comisia desemnată prin dispoziţie a Primarului, din care fac parte
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după
caz, reprezentanţii salariaţilor.
CAPITOLUL X
SANCTIUNI
A.Dispozitii comune
Art.53.(1)Incalcarea cu vinovatie de catre personalul angajat, indiferent de
functia pe care o ocupa, a obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduita,
constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in concordanta cu prevederile
legale si ale prezentului Regulament.
(2)La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii
disciplinare, analizandu-se imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de
vinovatie a celui in cauza si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu
a angajatului, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni
disciplinare.
(3)Sanctiunile disciplinare se au in vedere la stabilirea aprecierilor si la
evaluarea performantelor individuale, precum si la promovarea salariatului.
(4)Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate, persoana sanctionata se poate
adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
Art.54.Urmatoarele fapte savarsite de personalul de conducere, sefi de
servicii si birouri, constituie abateri discilinare, in masura in care acestea se refera
la obligatiile lor de serviciu, potrivit reglementarilor in vigoare:
a)neindeplnirea atributiilor de organizare, coordonare, control;
b)neexecutarea obligatiilor privind indrumarea personalului din subordine in
legatura cu atributiile de serviciu ale acestuia si, respectiv, neluarea unor masuri
ferme privind indeplinirea la timp si in bune conditii a obligatiilor ce revin acestui
personal;
c)abuzul in activitate fata de personalul din subordine si/sau stirbirea
personalitatii acestuia;
d)aplicarea in mod nejustificat a unor sanctiuni, atribuirea de recompense
nejustificate sau luarea altor masuri nedrepte ori cu incalcarea dispozitiilor legale;
e)promovarea unor interese personale.

B.Sanctiuni privind pe functionarii publici

Art. 55. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor
de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală,
după caz.
Art. 56. (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau
într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii,
împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să
rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a
respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 57. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită
profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului
legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest
caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în
care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte
de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul
funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d)retrogradarea in functia public ape o perioada de pana la un an.
e) destituirea din funcţia publică.
(4) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data
sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu
mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.
(5) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul
public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea
administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a
interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după
caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui
compartiment..

Art.58.Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă
a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului
public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.
Art.59.(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi
propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile
sau
instituţiile
publice
se
constituie
comisii
de
disciplină.
(2) Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale
reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii
funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină.
Art. 60. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa
instanţei de contencios administrativ.
Art.61.Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează
în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu
sarcinile de serviciu.
Art.62. Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau
instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de
comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile.
C. Sanctiuni privind personalul contractual
Art.63.(1)Incalcarea cu vinovatie de catre personalul contractual ,
indiferent de functia pe care o ocupa, a obligatiilor de serviciu, inclusiv a
normelor de conduita, cnstituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in
concordanta cu prevederile legale si ale Regulamentuui de Ordine Interioara.
(2)Sanctiunile prevazute sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care
s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe
o perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art.64.Urmatoarele fapte, a caror enumerare nu este limitativa, savarsite de
personalul contractual, constituie abateri disciplinare:
a)nerespectarea programului de lucru;
b)parasirea, in timpul programului, a locului de munca, fara aprobarile
corespunzatoare;
c)absente nemotivate de la serviciu;
d)intarzieri repetate;
e)savarsirea unor greseli de organizare sau dispunerea executarii unor lucrari
care conduc la pagube pentru institutie;
f)incalcarea normelor si regulilor de protectie si igiena a muncii, de prevenire
si stingere a incendiilor;
g)folosirea necorespunzatoare si/sau in interes personal a mijloacelor tehnice
sau a altor bunuri ale institutiei;

h)efectuarea in timpul serviciului a unor lucrari care nu au legatura cu
obligatiile de serviciu,;
i)incalcarea regulilor privind securitatea datelor si secretelor de serviciu;
j)distrugerea sau pierderea documentelor;
k)sustragerea, sub orice forma, de bunuri si valori apartinand institutiei;
l)refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile de serviciu;
m)atacarea, defaimarea, calomnierea directa sau indirecta a institutiei, a
conducerii, a oricarui salariat al acesteia;
n)incalcarea preevderilor contractului individual demunca;
o)nerespectarea normelor de conduita prevazute in Legea nr.477/2004.
Art.65.Sanctiunea se aplica numai dupa cercetarea disciplinara prealabila.
Art.66.Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile
aplicabile continute de Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind Statutul functionarilor publici si cele cuprinse in
Codul muncii.

CAPITOLUL XI
TIMPUL DE MUNCA SI DE ODIHNA
Art.67. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul
prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi
atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă,
contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
Art. 68 (1) Durata normala a timpului de lucru al fiecarui angajat cu
norma intreaga este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
saptamana. Repartizarea timpului de munca se realizeaza in cadrul saptamanii de
lucru de 5 zile. Salariaţii instituţiei beneficiază de repaus săptămânal care se acordă
în 2 zile consecutive la sfârşitul de săptămână (sâmbăta şi duminica).
(2) Programul de lucru în instituţie începe la orele 7,30 şi se termină la orele
16,00, de luni pana joi, iar vinerea incepe la ora 7,30 si se incheie la ora 13,30.
(3) Programul de lucru este obligatoriu pentru personalul din cadrul Primariei
orasului Plopeni.Conducerea de la nivelul aparatului de specialitate isi rezerva
dreptul, respectand limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare, de a
modifica programul de lucru in functie de necesitatile institutiei.
(4) Cu acordul sau la solicitarea salariatilor in cauza, conducerea de la nivelul
aparatului de specialitate poate stabili pentru acestia programe individualizate de
munca. Atat solicitarea salariatului, cat si acordul acestuia la stabilirea unui
program individualizat de munca, se vor formula in scris si vor fi inregistrate in
registrul de intrare-iesire. Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea
programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea si, in functie de posibilitati,
va aproba decalarea programului de lucru.
(5) Programul de munca si modul de repartizare a acestuia sunt aduse la
cunostinta salariatilor de catre conducere.
Art. 69 Durata timpului de lucru in cazul salariatilor care presteaza
activitate in baza unor contracte individuale de munca cu timp partial este in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si cea stabilita prin act

administrativ, in concret pentru fiecare categorie de fractiune de norma, nu mai
mult de 7 ore/zi si nu mai putin de 10 ore/saptamana.

Art.70.(1)Orele prestate, din dispozitia conducatorului institutiei sau a
sefului compartimentului, peste programul stabilit sau in zilele de sarbatori legale
ori declarate zile nelucratoare, sunt ore suplimentare.
(2)Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi
munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în
care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere
plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul
prevăzut la alin. (2), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru
va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, /salariul de
funcţie,
corespunzător
orelor
suplimentare
efectuate.
(4) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul
prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal,
de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în
vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din
salariul de bază /salariul de funcţie, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(5) Plata muncii în condiţiile alin. (3) şi (4) se poate face numai dacă
efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se
depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de
180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al
reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor angajate cu timp
parţial.
Art.71. Lipsa nemotivata de la serviciu a unui salariat pentru 3 sau mai
multe zile lucratoare inregistrate intr-o perioada de 30 de zile calendaristice,
indiferent ca zilele de absenta nemotivata sunt consecutive sau nu, constituie
abatere disciplinara grava si poate atrage desfacerea disciplinara a contractului
individual de munca sau dupa caz, eliberarea din functia publica.
Art.72. (1)Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor
salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei
cesiuni, renunţări sau limitări.
(3) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare.
(4) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite
stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata
concediului de odihnă anual.
(5) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de
incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate,
concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se
consideră perioade de activitate prestată.
(6) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de
maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului
bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se
întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a
încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc

maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca
zilele neefectuate să fie reprogramate.
(7) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care
incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga
perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de
odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care
acesta s-a aflat în concediu medical.
(8) Concediul de odihna anual la care are dreptul un salariat, trebuie efectuat
integral in cursul anului calendaristic respectiv. Concediul de odihna poate fi
efectuat fractionat la solicitarea salariatului si cand interesele serviciului o permit,
cu conditia ca una dintre fractiuni sa fie de cel putin 10 zile lucratoare.
(9) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral
sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic
respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde
concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor
celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
(10) Durata concediului de odihna, in fiecare an calendaristic, la care au drept
salariatii este urmatoarea:
a)21 zile lucratoare pentru salariatii cu o vechime totala mai mica de 10 ani;
b)25 zile lucratoare pentru salariatii cu o vechime totala egala sau mai mare
de 10 ani.
(11) Beneficiaza de 25 zile lucratoare de concediu de odihna si salariatii care
implinesc 10 ani vechime totala in munca in cursul anului calendaristic pentru care
solicita efectuarea concediului de odihna.
(12) Pentru salariaţii care se încadrează în munca în timpul anului, durata
concediului de odihna se va stabili proporţional cu perioada lucrată de la încadrare
la sfârşitul anului calendaristic respectiv, în raport cu vechimea în munca stabilită
mai sus.
(13) Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în
concediu medical sau în concedii fără plata acordate, nu au dreptul la concediul de
odihna pentru acel an.
(14) În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concedii fără plata,
însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai multi ani
calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu de odihna,
acordat în anul reinceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în
care s-a ivit lipsa de la serviciu.
Art. 73. (1) Programarea concediilor de odihna se face prin grija
compartimentului resurse umane, pe baza propunerilor primite de la toate
compartimentele, astfel incat sa se asigure atat bunul mers al activitatii institutiei
cat si satisfacerea intereselor personale ale salariatilor in ceea ce priveste
efectuarea acestor concedii.
(2) Programarea de principiu a concediilor de odihna pentru anul urmator se
face pana pe data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator, de catre
conducerea fiecarui compartiment, cu consultarea salartiatilor si se aproba de catre
Primar.

(3) Ordinea efectuarii concediilor de odihna va fi stabilita esalonat, in tot
cursul anului, tinandu-se seama de buna desfasurare a activitatii dar si de interesele
personalului.
(4) Regulile privind programarea, efectuarea, cuantumul indemnizatiilor
cuvenite, precum si alte prevederi in legatura cu aceste concedii sunt cele
prevazute in H.G. nr.250/1992. Indemnizatia de concediu se plateste inainte de
plecarea in concediu.
(5) In cazul in care ambii soti lucreaza in institutie, au dreptul la programarea
in concediu in aceeasi perioada.
(6) In cazul in care salariatul are recomandare medicala pentru a urma un
tratament intr-o statiune balneoclimaterica, data inceperii concediului de odihna va
fi cea indicata in recomandarea medicala, indiferent de programare, cu obligatia de
a anunta seful ierarhic cu 5 zile calendaristice inainte de plecarea in concediu.
Art. 74. Programarea concediilor de odihna va fi modificată, la
cererea salariatului, în următoarele cazuri:
a) salariatul se află în concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihna înainte sau în continuarea concediului
de maternitate;
c) salariatul este chemat sa îndeplinească îndatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfacă obligaţii militare;
e) salariatul urmează sau trebuie sa urmeze un curs de calificare,
recalificare, perfecţionare sau specializare, în tara ori în străinătate;
f) salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o
staţiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihna va fi ce
indicată în recomandarea medicală;
g) salariata se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de
Art. 75. (1) Salariatul completeaza cererea de concediu, de regula, cu cel
putin 5 zile lucratoare inaintea datei de solicitare a inceperii efectuarii concediului.
(2) Cererea de concediu se prezinta de catre solicitant sefului ierarhic care are
obligatia de a inscrie pe cerere urmatoarele mentiuni:
a)in situatia in care este posibila acordarea concediului in perioada solicitata –
numele si prenumele persoanei careia ii sunt redistribuite atributiile de serviciu pe
durata efectuarii de catre solicitant a concediului de odihna.
b)in situatia in care nu este posibil a se acorda concediul de odihna in
perioada solicitata – motivele neacordarii acestuia.
(3) Persoana careia ii sunt redistribuite atributiile de serviciu pe durata
efectuarii de catre solicitant a concediului de odihna semneaza pe cerere de luare la
cunostinta.
(4) Seful ierarhic al solicitantului inainteaza spre aprobare primarului
solicitarea de acordare a concediului de odihna. Primarul aproba/respinge cererea
de acordare a concediului de odihna si o repartizeaza Serviciului financiar-contabil
pentru luare in evidenta.
Art. 76. (1) Dacă în timpul concediului de odihna intervine una dintre
situaţiile:
a) salariatul se află în concediu medical;
b) salariatul este chemat sa îndeplinească îndatoriri publice;
c) salariatul intra in concediu de maternitate sau paternitate;

d)salariatul urmează sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare,
perfecţionare sau specializare, în tara ori în străinătate, la solicitarea institutiei;
e)la cererea expresa a salariatului, pentru motive obiective;
f)in caz de aparitie a unor evenimente familiale deosebite;
g)pentru interese urgente ale institutiei, care impun prezenta salariatului la
serviciu;
h)in caz de forta majora,
efectuarea acestuia se întrerupe.
(2) Pentru situatiile de intrerupere a concediului mentionate la lit.a), b), c), f)
salariatul trebuie sa prezinte documente justificative in original, o copie a acestora
urmand a fi transmisa la compartimentele resurse umane si contabilitate.
(3) Pentru situatia de intrerupere a concediului de odihna mentionat la lit.e)
salariatul trebuie sa intocmeasca o cerere prin care sa ceara intreruperea
concediului de odihna pentru motivele obiective aparute.
(4) Pentru situatia de intrerupere de la lit.g) care impun prezenta salariatului la
serviciu, se va intocmi o dispozitie scrisa de rechemare pentru perioada care se
considera necesara, iar salariatul trebuie sa se conformeze prevederilor dispozitiei
respective.
(5) În situaţia rechemarii, cei în cauza au dreptul la rambursarea tuturor
cheltuielilor salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă.
(6) Pentru cazurile de întrerupere a concediului, salariaţii au dreptul sa
efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau,
când aceast lucru nu este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare în
cadrul aceluiaşi an calendaristic.
(7) Compensarea in bani a concediului de odihna ramas neefectuat este
permisa numai in cazul incetarii raportului de serviciu/contractului individual de
munca.
Art. 77. In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile
libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in cazul unor
evenimente familiale deosebite sau situatii speciale, dupa cum urmeaza:
a)decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea
a salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare
b)casatoria salariatului – 5 zile lucratoare
c)casatoria unui copil al salariatului – 3 zile lucratoare;
d)nasterea/adoptia unui copil – 3 zile lucratoare;
f)donatorii de sange – conform legii;
g)control medical anual – 1 zi lucratoare.
Art. 78. (1)Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari de
sanatate la care au dreptul asiguratii sunt:
a)concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,
cauzate de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b)concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si
recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a
unor accidente de munca sau boli profesionale;
c)concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d)concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e)concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
(2) In cazul concediilor medicale, plata indemnizatiei pe perioada in care
salariatul se afla in incapacitate temporara de munca se face pe baza certificatului
medical eliberat de unitatea sanitara, vizat de medicul de familie si cu aprobarea
conducerii institutiei.
(3) In cazul concediului medical, fiecare salariat are obligatia sa informeze
seful ierarhic direct sau seful ierarhic superior, precum si compartimentul resurse
umane despre inceperea si durata concediului medical, in termen de 2 zile
lucratoare de la inceperea concediului medical.
(4) Fiecare salariat are obligatia sa depuna si sa inregistreze certificatul de
concediu medical la institutie pana cel tarziu la data de 3 a lunii urmatoare celei
pentru care a fost acordat concediul medical, indiferent ca certificatul de concediu
medical i-a fost returnat la o data anterioara pentru remedierea unor eventuale
neconformitati de completare. Certificatul de concediu medical trebuie sa aiba
obligatoriu viza medicului de familie sau, dupa caz, de medicina muncii.
(5) Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul
concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind
întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
Art.79.(1) Salariatii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea
copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate.
(3) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte prevazute de lege
pentru acordarea acestora, şi salariatul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost
numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în
plasament.
(4) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de
18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de
familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii,
după caz.
Art. 80. (1) Salariatele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o
perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie
de maternitate.
(2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de
recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât
durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile
calendaristice.
Art. 81.(1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod
obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia de modificare a conditiilor, orarului de
munca sau a locului de munca conform recomandarii medicului de medicina
muncii sau a medicului de familie, salariatele gravide, mame, lauze sau care
alapteaza, au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca solicitarea este
insotita de documentul medical, după cum urmează:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit
reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, salariatele gravide;
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au
nascut recent sau care alapteaza, în cazul în care nu solicită concediul şi
indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2
ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe
o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de
medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate
fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(3) Durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător, în cazul
suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept.
Art. 82. (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru
formare profesională care se pot acorda cu sau fără plată, in virtutea obligatiei
salariatilor de a mentine gradul sporit de competitivitate a procesului de munca.
(2) Salariatii au dreptul la 90 de zile concediu fara plata, acordat o singura
data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior.
Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului.
(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea
salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din
iniţiativa sa.
(4) Cererea de concediu fara plata pentru formarea profesionala poate fi
respinsa numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
(5) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie
înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie
să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi
durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
(6) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate
realiza in intregime şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru
susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru
susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior, cu respectarea modalitatii de intocmire a cererii prevazute
anterior.
(7) La sfarsitul perioadei de formare profesionala, salariatul trebuie sa
prezinte angajatorului dovada absolvirii/neabsolvirii cursului.
(8) Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din
durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă
efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
Art. 83.(1)Salariaţii Primariei orasului Plopeni, au dreptul la concedii fără
plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru
rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în
instituţiile de învăţământ, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an
universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă
de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat
sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de
doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1),
în următoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în
certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl
salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu
fără plată;
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic,
dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de munca, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a
unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la
tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului
Sănătăţii.
(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât
cele prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.
(4)Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de
salariat.
CAPITOLUL XII
SECURITATEA PATRIMONIALA
Art.84.Conducerii Primariei orasului Plopeni ii revin urmatoarele indatoriri
privind securitatea patrimonioala:
a)verifica periodic modul in care sunt pastrate, intretinte, conservate si
gospodarite mijloacele materiale si banesti, depunerea monetarului la trezorerie,
disciplina de casa, etc. Atunci cand se constata incalcari ale normelor legale ori
pagube, ia masuri imporiva celor vinovati, pentru recuperarea pagubelor;
b) asigura masurile de verificare si inlaturare a persoaelor necinstitte, corupte
sau compromise, ce pot afecta securitatea patrimoniului sau prestigiul institutiei.
Art.85.Angajatilor le revin urmatoarele indatoriri privind securitatea
patrimoniala:
a)sa respecte cu strictete sarcinile prevazute in acest sens in fisa de post;
b)sa nu instraineze mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le au in
folosinta sau materialul documentar pus la dispozitie de catre institutie;
c)sa sesizeze conducerii Primariei nerespectarea de catre alti angajati a
conditiilor de exploatare a mijloacelor tehnice sau a conditiilor de protectie a
muncii;
d)sa raspunda material sau penal , dupa caz, in situatia producerii de pagube
din culpa lor;
e)sa restituie angajatorului sumele incasate nedatorat, sa suporte
contravaloarea bunurilor care nu i se cuveneau si care nu pot fi restituite in
natura,sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit.

CAPITOLUL XIII

SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA
Art.86.(1)Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea
salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu
îl exonerează de răspundere în acest domeniu.
(3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot
aduce atingere responsabilităţii angajatorului.
(4) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în
niciun caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
Art. 87. Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile legii
speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi cu normele şi
normativele de protecţie a muncii.
Art. 88. (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile
necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru
activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum
şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare
acesteia.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va
ţine seama de următoarele principii generale de prevenire :
a) evitarea riscurilor ;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate ;
c) combaterea riscurilor la sursă ;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de
muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în
vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum
şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii ;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii ;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce
este mai puţin periculos ;
g) planificarea prevenirii ;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de
protecţie individuală ;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Art. 89. (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a
sănătăţii şi securităţii în muncă.
(2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se
consultă cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi cu
comitetul de securitate şi sănătate în muncă.
Art. 90. Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de
accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.
Art.91 (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de
comun acord de către angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în
muncă şi cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor
angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care
îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri

instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.
Art. 92. (1) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării
materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul
asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
(2) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului
ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a
incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de
pericol iminent.
Art. 93. Angajatorul au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul
medical de medicină a muncii.
Art.94.Angajatorul trebuie sa se preocupe permanent si sistematic de
asigurarea conditiilor normale de lucru, luand masurile necesare in scopul
eliminarii accidentelor de munca,a imbolnavirilor profesionale .
Art.95.(1)La nivelul Primariei orasului Plopeni se constituie comisia
paritara.
(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi
Primar şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care
sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în
sindicat, reprezentanţii lor vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor
publici din Primarie.
(3)Comisia paritara este consultata în următoarele situaţii:
a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi
instituţiilor publice pentru care sunt constituite;
b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor
publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice;
d) alte situaţii prevăzute de lege.
(4 )În exercitarea atribuţiilor, comisia paritara emite avize consultative.
(5) Comisia paritara urmăreste permanent realizarea acordurilor stabilite între
sindicatul reprezentativ sau reprezentanţii funcţionarilor publici cu autoritatea
publica.
(6) Comisia paritară întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea
prevederilor acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică
conducerii Primariei, precum şi conducerii sindicatului reprezentativ al
funcţionarilor publici.
CAPITOLUL XIII
DISPOZITII FINALE
Art.96. (1).Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la
data aprobării prin hotarare a Consiliului Local al Orasului Plopeni..
(2) Regulamentul de Ordine Interioară va fi comunicat prin grija
Compartimentului resurse umane Resurse Umane salariaţilor Primăriei orasului
Plopeni, căruia ii revine sarcina de a-l aduce la cunoştinţa personalului din
subordine, pe bază de semnătură.
(3) Pentru cei încadraţi în muncă după intrarea în vigoare a prezentului
Regulament de Ordine Interioară aducerea la cunoştinţă se va face de către
compartimentul Resurse Umane.

(4) Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu dispoziţii
legale ulterioare privind raportul de serviciu al funcţionarilor publici şi
contractul de muncă al personalului contractual.

