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I

1.1.Despre Regulamentul de Organizare i Func ionare (R.O.F.)
(1) Regulamentul de Organizare i Func ionare (R.O.F.) al Prim riei ora ului Cop a Mic a
fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001, privind administra ia public local , [republicare (1), cu
modific rile i coplet rile ulterioare], a Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici,
[republicare (2), cu modific rile i coplet rile ulterioare], a Legii nr. 7/ 2004 privind Codul de
conduit a func ionarilor publici, republicare (1), a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduit
a personalului contractual din autorit ile i institu iile publice, a altor acte normative în temeiul
c rora UAT î i desf oar activitatea.
(2) Prin Regulamentul de Organizare i Func ionare se stabile te în detaliu modul de
organizare al Prim riei ora ului Cop a Mic , se consfin esc regulile de func ionare, politicile,
procedurile, normele de conduit , atribu iile, statutul, autoritatea i responsabilitatea personalului
angajat, drepturile i obliga iile acestuia.
(3) In
cadrul
autorit ii
publice,
prin aprobarea i intrarea lui în vigoare,
Regulamentul de Organizare i Func ionare al Prim riei ora ului Cop a Mic devine un mijloc
prin care atât angaja ii, cât i cet enii, dobândesc o imagine comun asupra autorit ii publice,
obiectivele acesteia devin clare, fiecare persoan , membr a organiza iei, tie cu precizie unde îi
este locul, ce atribu ii are, care îi este limita de decizie, care sunt rela iile de cooperare i de
subordonare, ROF consfin ind reguli i norme care regleaz activitatea întregului personal antrenat
în realizarea unor obiective comune.

1.2.Obiectivele care se doresc asigurate prin adoptarea
prezentului Regulament de Organizare i Func ionare

i activarea

Obiectivele prezentului Regulemant urm resc s asigure cre terea calit ii serviciului
public, o bun administrare în realizarea interesului public, precum i eliminarea birocra iei i a
faptelor de corup ie din administra ia public , prin:
(1) Reglementarea normelor de conduit profesional necesare realiz rii unor raporturi
sociale i profesionale corespunz toare cre rii i men inerii la nivel înalt a prestigiului institu iei
publice i al personalului;
(2) Informarea publicului cu privire la conduita profesional la care este îndrept it s se
a tepte din partea personalului în exercitarea func iei (publice sau contractuale);
(3) Crearea unui climat de încredere i respect reciproc între cet eni i personalul din
administra ia public , pe de o parte, i între cet eni i autorit ile administra iei publice, pe de alt
parte.

1.3.Principiile c rora se supun func ionarii (func ii publice i personal
contractual) din Prim ria ora ului Cop a Mic :
(1) Suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform c ruia func ionarii publici au
îndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii;
(2) Prioritatea interesului public - principiu conform c ruia func ionarii au îndatorirea de a
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribu iilor func iei;
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(3) Asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor i institu iilor
publice, principiu conform c ruia func ionarii publici au îndatorirea de a aplica acela i regim
juridic în situa ii identice sau similare;
(4) Profesionalismul, principiu conform c ruia func ionarii au obliga ia de a îndeplini
atribu iile de serviciu cu responsabilitate, competen , eficien , corectitudine i con tiinciozitate;
(5) Impar ialitatea i independen a, principiu conform c ruia func ionarii sunt obliga i s
aib o atitudine obiectiv , neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur ,
în exercitarea atribu iilor func iei;
(6) Integritatea moral , principiu conform c ruia func ionarilor publici le este interzis s
solicite sau s accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru al ii, vreun avantaj ori beneficiu în
considerarea func iei pe care o de in, sau s abuzeze în vreun fel de aceast func ie;
(7) Libertatea gândirii i a exprim rii, principiu conform c ruia func ionarii publici pot s i exprime i s - i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri;
(8) Cinstea i corectitudinea - principiu conform c ruia, în exercitarea func iei i în
îndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii trebuie s fie de bun -credin
i s ac ioneze
pentru îndeplinirea conform a atribu iilor de serviciu;
(9) Deschiderea i transparen a, principiu conform c ruia activit ile desf urate de
func ionari în exercitarea func iei lor sunt publice i pot fi supuse monitoriz rii cet enilor

1.4.Persoanele vizate
Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru to i func ionarii publici
(indiferent de func ia pe care o de in) i pentru întregul personal încadrat cu contract individual de
munc din Prim ria ora ului Cop a Mic .

1.5.Intrarea în vigoare
Prezentul Regulament de Organizare i Func ionare este valabil de la data aprob rii sale prin
hot râre a Consiliului Local al ora ului Cop a Mic i î i produce efectele fa de angaja i din
momentul încuno tin rii acestora.
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Sec iunea II
NORMELE DE CONDUIT
PROFESIONAL
ALE
FUNC IONARILOR PUBLICI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORA ULUI COP A MIC
i din SERVICIILE PUBLICE
ÎNFIIN ATE I ORGANIZATE PRIN HOT RÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL ORA ULUI COP A MIC

2.1.Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cet enilor, prin participarea activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic , în scopul
realiz rii competen elor autorit ilor i ale institu iilor publice.
(2) În exercitarea func iei publice, func ionarii publici au obliga ia de a avea un
comportament profesionist, precum i de a asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ ,
pentru a câ tiga i a men ine încrederea publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea
autorit ilor i institu iilor publice.

2.2.Loialitatea fa de Constitu ie i lege
(1) Func ionarii publici au obliga ia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constitu ia,
legile rii i s ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor legale, în conformitate cu
atribu iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Func ionarii publici trebuie s se conformeze dispozi iilor legale privind restrângerea
exerci iului unor drepturi, datorat naturii func iilor publice de inute.

2.3.Loialitatea fa de autorit ile i institu iile publice
(1) Func ionarii publici au obliga ia de a ap ra în mod loial prestigiul autorit ii sau
institu iei publice în care î i desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Func ionarilor publici le este interzis:
s exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur cu activitatea autorit ii
sau institu iei publice în care î i desf oar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
s fac aprecieri neautorizate în leg tur cu litigiile aflate în curs de solu ionare i în care
autoritatea sau institu ia public în care î i desf oar activitatea are calitatea de parte;
s dezv luie informa ii care nu au caracter public, în alte condi ii decât cele prev zute de
lege;
s dezv luie informa iile la care au acces în exercitarea func iei publice, dac aceast
dezv luire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile
institu iei ori ale unor func ionari publici, precum i ale persoanelor fizice sau juridice;
s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice în vederea promov rii de
ac iuni juridice ori de alt natur împotriva statului sau autorit ii ori institu iei publice în care î i
desf oar activitatea.
(3) Dup încetarea raportului de serviciu, dac dispozi iile din legi speciale nu prev d alte
termene, prevederile stipulate la primele 4 puncte ale paragrafului aterior se aplic i pentru o
perioad de 2 ani.
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(4) Dezv luirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
con in asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i ori institu ii publice,
este permis numai cu acordul conduc torului autorit ii publice.
(5) Prevederile prezentelor norme de conduit profesional nu pot fi interpretate ca o
derogare de la obliga ia legal a func ionarilor publici de a furniza informa ii de interes public
celor interesa i, în condi iile legii, sau ca o derogare de la dreptul func ionarului public de a face
sesiz ri în baza Legii nr. 571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice,
institu iile publice i din alte unit i care semnaleaz înc lc ri ale legii.

2.4.Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii publici au obliga ia de a respecta
demnitatea func iei publice de inute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar activitatea.
(2) În activitatea lor, func ionarii publici au obliga ia de a respecta libertatea opiniilor i de
a nu se l sa influen a i de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
func ionarii publici trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor datorate
schimbului de p reri.

2.5.Activitatea public
(1) Rela iile cu mijloacele de informare în mas se asigur de c tre func ionarii publici
desemna i în acest sens de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, în condi iile legii.
(2) Func ionarii publici desemna i s participe la activit i sau dezbateri publice, în calitate
oficial , trebuie s respecte limitele mandatului de reprezentare încredin at de conduc torul
autorit ii ori institu iei publice în care î i desf oar activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemna i în acest sens, func ionarii publici pot participa la
activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut faptul c opinia exprimat nu
reprezint punctul de vedere oficial al autorit ii ori institu iei publice în cadrul c reia î i
desf oar activitatea.

2.6.Activitatea politic
În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis:
(1) S participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
(2) S furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ;
(3) S colaboreze, în afara rela iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac
dona ii ori sponsoriz ri partidelor politice;
(4)s afi eze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, însemne ori obiecte
inscrip ionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida ilor acestora.

2.7.Folosirea imaginii proprii
În considerarea func iei publice de inute, func ionarilor publici le este interzis s permit
utilizarea numelui sau imaginii proprii în ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i
comerciale, precum i în scopuri electorale.

2.8.Cadrul rela iilor în exercitarea func iei publice
(1) În rela iile cu personalul din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care î i
desf oar activitatea, precum i cu persoanele fizice sau juridice, func ionarii publici sunt obliga i
s aib un comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate.
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(2) Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii
persoanelor din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar activitatea, precum i
persoanelor cu care intr în leg tur în exercitarea func iei publice, prin:
întrebuin area unor expresii jignitoare;
dezv luirea unor aspecte ale vie ii private;
formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.
(3) Func ionarii publici trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru
rezolvarea clar i eficient a problemelor cet enilor. Func ionarii publici au obliga ia s respecte
principiul egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, prin:
promovarea unor solu ii similare sau identice raportate la aceea i categorie de situa ii de
fapt;
eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea,
convingerile religioase i politice, starea material , s n tatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

2.9.Conduita în cadrul rela iilor interna ionale
(1) Func ionarii publici care reprezint autoritatea sau institu ia public în cadrul unor
organiza ii interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter
interna ional au obliga ia s promoveze o imagine favorabil
rii i autorit ii sau institu iei
publice pe care o reprezint .
(2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis s exprime
opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.
(3) În deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i s aib o conduit
corespunz toare regulilor de protocol i le este interzis înc lcarea legilor i obiceiurilor t rii
gazd .

2.10.Interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor
Func ionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri, invita ii sau
orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p rin ilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut rela ii de afaceri sau de natur politic , care le pot influen a impar ialitatea în
exercitarea func iilor publice de inute ori pot constitui o recompens în raport cu aceste func ii.

2.11.Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici au obliga ia s ac ioneze conform
prevederilor legale i s î i exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat i impar ial.
(2) unc ionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de c tre autoritatea
sau institu ia public , de c tre al i func ionari publici, precum i îndeplinirea atribu iilor în mod
privilegiat.

2.12.Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, func ionarii publici
au obliga ia s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei în func ia
public pentru func ionarii publici din subordine.
(2) Func ionarii publici de conducere au obliga ia s examineze i s aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propun ori aprob avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau eliber ri din func ii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzând orice form de favoritism ori discriminare.
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(3) Se interzice func ionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze
accesul ori promovarea în func ia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte
criterii neconforme cu principiile stabilite i eviden iate in Sec iunea I.

2.13.Folosirea prerogativelor de putere public
(1) Este interzis folosirea de c tre func ionarii publici, în alte scopuri decât cele prev zute
de lege, a prerogativelor func iei publice de inute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control, func ionarilor publici le
este interzis urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Func ionarilor publici le este interzis s foloseasc pozi ia oficial pe care o de in sau
rela iile pe care le-au stabilit în exercitarea func iei publice, pentru a influen a anchetele interne ori
externe sau pentru a determina luarea unei anumite m suri.
(4) Func ionarilor publici le este interzis s impun altor func ionari publici s se înscrie în
organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest lucru, promi ându-le
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

2.14.Utilizarea resurselor publice
(1) Func ionarii publici sunt obliga i s asigure ocrotirea propriet ii publice i private a
statului i a unit ilor administrativ-teritoriale, s evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în
orice situa ie ca un bun proprietar.
(2) Func ionarii publici au obliga ia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile
apar inând autorit ii sau institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor aferente
func iei publice de inute.
(3) Func ionarii publici trebuie s propun i s asigure, potrivit atribu iilor care le revin,
folosirea util i eficient a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Func ionarilor publici care desf oar activit i publicistice în interes personal sau
activit i didactice le este interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a
institu iei publice pentru realizarea acestora.

2.15.Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau închirieri
(1) Orice func ionar public poate achizi iona un bun aflat în proprietatea privat a statului
sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, cu excep ia urm toarelor
cazuri:
când a luat cuno tin , în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribu iilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz s fie vândute;
când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea vânz rii bunului
respectiv;
când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii la care persoanele
interesate de cump rarea bunului nu au avut acces.
(2) Norma de conduit din alineatul precedent se aplic în mod corespunz tor i în cazul
concesion rii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea public ori privat a statului sau a
unit ilor administrativ-teritoriale.
(3) Func ionarilor publici le este interzis furnizarea informa iilor referitoare la bunurile
proprietate public sau privat a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale, supuse
opera iunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condi ii decât cele prev zute de lege.
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Sec iunea III NORMELE DE CONDUIT PROFESIONAL ALE
PERSONALULUI
CONTRACTUAL
DIN
APARATUL
DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA ULUI COP A MIC i din
SERVICIILE PUBLICE ÎNFIIN ATE
I ORGANIZATE PRIN
HOT RÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA ULUI COP A
MIC
3.1.Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cet enilor, prin transpunerea lor în practic a deciziilor, în scopul realiz rii
competen elor autorit ilor i ale institu iilor publice.
(2) În exercitarea func iei, personalul contractual are obliga ia de a avea un comportament
profesionist, precum i de a asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ , pentru a
câ tiga i a men ine încrederea publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea autorit ilor
i institu iilor publice.

3.2.Loialitatea fa de Constitu ie i lege
(1) Personalul contractual are obliga ia ca, prin actele i faptele sale, s respecte
Constitu ia, legile rii i s ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor legale, în
conformitate cu atribu iile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

3.3.Loialitatea fa de autorit ile i institu iile publice
(1) Personalul contractual are obliga ia de a ap ra în mod loial prestigiul autorit ii sau
institu iei publice în care î i desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Dezv luirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
con in asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i ori institu ii publice,
este permis numai cu acordul conduc torului autorit ii publice.

3.4.Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, personalul contractual are obliga ia de a respecta
demnitatea func iei de inute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorit ii
sau institu iei publice.
(2) În activitatea lor, personalul contractual are obliga ia de a respecta libertatea opiniilor i
de a nu se l sa influen a i de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
personalul contractual trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor
datorate schimbului de p reri.

3.5.Activitatea public
(1) Personalul contractual desemnat s participe la activit i sau dezbateri publice, în
calitate oficial , trebuie s respecte limitele mandatului de reprezentare încredin at de
conduc torul autorit ii publice, iar în cazul în care nu sunt desemna i în acest sens, personalul
contractual poate participa la activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut
faptul c opinia exprimat nu reprezint punctul de vedere oficial al institu iei publice în cadrul
c reia î i desf oar activitatea.

3.6.Folosirea imaginii proprii
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În considerarea func iei de inute, personalului contractual îi este interzis s permit
utilizarea numelui sau imaginii proprii în ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i
comerciale, precum i în scopuri electorale.

3.7.Cadrul rela iilor în exercitarea func iei contractuale
(1) În rela iile cu personalul din cadrul institu iei publice în care î i desf oar activitatea,
precum i cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual are obliga ia s aib un
comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate.
(2) Personalul contractual are obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i
demnit ii persoanelor din cadrul institu iei publice, precum i persoanelor cu care intr în leg tur
în exercitarea func iei cntractuale, prin:
întrebuin area unor expresii jignitoare;
dezv luirea unor aspecte ale vie ii private;
formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru
rezolvarea clar i eficient a problemelor cet enilor. Personalul contractual are obliga ia s
respecte principiul egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, prin:
promovarea unor solu ii similare sau identice raportate la aceea i categorie de situa ii de
fapt;
eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea,
convingerile religioase i politice, starea material , s n tatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

3.8.Conduita în cadrul rela iilor interna ionale
(1) Personalul contractual care reprezint institu ia public în cadrul unor organiza ii
interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter
interna ional are obliga ia s promoveze o imagine favorabil
rii i autorit ii sau institu iei
publice pe care o reprezint .
(2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, personalului contractual îi este interzis s
exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.
(3) În deplas rile externe, personalul contractual are obliga ia s aib o conduit
corespunz toare regulilor de protocol i îi este interzis înc lcarea legilor i obiceiurilor t rii
gazd .

3.9.Interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor
Func ionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri, invita ii
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p rin ilor, prietenilor ori persoanelor
cu care au avut rela ii de afaceri sau de natur politic , care le pot influen a impar ialitatea în
exercitarea func iilor publice de inute ori pot constitui o recompens în raport cu aceste func ii.

3.10.Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici au obliga ia s ac ioneze conform
prevederilor legale i s î i exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat i impar ial.
(2) unc ionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de c tre autoritatea
sau institu ia public , de c tre al i func ionari publici, precum i îndeplinirea atribu iilor în mod
privilegiat.

3.11.Obiectivitate în evaluare
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(1) În exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, func ionarii publici
au obliga ia s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei în func ia
public pentru func ionarii publici din subordine.
(2) Func ionarii publici de conducere au obliga ia s examineze i s aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propun ori aprob avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau eliber ri din func ii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzând orice form de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice func ionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze
accesul ori promovarea în func ia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte
criterii neconforme cu principiile stabilite i eviden iate in Sec iunea I.

3.12.Folosirea prerogativelor de putere public
(1) Este interzis folosirea de c tre func ionarii publici, în alte scopuri decât cele prev zute
de lege, a prerogativelor func iei publice de inute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control, func ionarilor publici le
este interzis urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Func ionarilor publici le este interzis s foloseasc pozi ia oficial pe care o de in sau
rela iile pe care le-au stabilit în exercitarea func iei publice, pentru a influen a anchetele interne ori
externe sau pentru a determina luarea unei anumite m suri.
(4) Func ionarilor publici le este interzis s impun altor func ionari publici s se înscrie în
organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest lucru, promi ându-le
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

3.13.Utilizarea resurselor publice
(1) Func ionarii publici sunt obliga i s asigure ocrotirea propriet ii publice i private a
statului i a unit ilor administrativ-teritoriale, s evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în
orice situa ie ca un bun proprietar.
(2) Func ionarii publici au obliga ia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile
apar inând autorit ii sau institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor aferente
func iei publice de inute.
(3) Func ionarii publici trebuie s propun i s asigure, potrivit atribu iilor care le revin,
folosirea util i eficient a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Func ionarilor publici care desf oar activit i publicistice în interes personal sau
activit i didactice le este interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a
institu iei publice pentru realizarea acestora.

3.14.Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau închirieri
(1) Orice func ionar public poate achizi iona un bun aflat în proprietatea privat a statului
sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, cu excep ia urm toarelor
cazuri:
când a luat cuno tin , în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribu iilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz s fie vândute;
când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea vânz rii bunului
respectiv;
când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii la care
persoanele interesate de cump rarea bunului nu au avut acces.
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(2) Norma de conduit din alineatul precedent se aplic în mod corespunz tor i în cazul
concesion rii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea public ori privat a statului sau a
unit ilor administrativ-teritoriale.
(3) Func ionarilor publici le este interzis furnizarea informa iilor referitoare la bunurile
proprietate public sau privat a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale, supuse
opera iunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condi ii decât cele prev zute de lege.
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ORGANIZAREA PRIM RIEI ORA ULUI COP A

Prim ria ora ului Cop a Mic este o institu ie public organizat ca o structur func ional cu
activitate permanent , format din:
1.primar,
2.viceprimar,
3.secretarul ora ului Cop a Mic
4.administratorul public
5. cabinetul primarului
6. aparatul de specialitate al primarului

4.2.Principii de func ionare
Administra ia public în ora ul Cop a Mic
este organizat i func ioneaz în temeiul
principiilor autonomiei locale, descentraliz rii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor
adminsitra iei publice locale, legalit ii i al consult rii cet enilor în solu ionarea problemelor
locale de interes deosebit.
Prin autonomie local se în elege dreptul i capacitatea efectiv a autorit ilor
administra iei publice locale de a solu iona i de a gestiona, în numele i în interesul
colectivit ilor locale pe care le reprezint , treburile publice, în condi iile legii. Acest drept se
exercit de consiliullocal i primar, autorit i ale administra iei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat.
Autonomia local confer autorit ilor administra iei publice locale dreptul ca, în limitele
legii, s aib ini iative în toate domeniile, cu excep ia celor care sunt date în mod expres în
competen a altor autorit i publice.

4.3.Date de identificare
Prim ria ora ului Cop a Mic are sediul în Cop a Mic , Aleea Castanilor nr.8.
Serviciul Mobil de Urgen , Resuscitare i Descarcerare - SMURD Cop a Mic
func ioneaz la sediul din Cop a Mic , Aleea Castanilor nr.7
Serviciul de Voluntariat i Situa ii de Urgen al Prim riei ora ului Cop a Mic
func ioneaz la sediul din Cop a Mic , Aleea Castanilor nr.7
Serviciul Public de Gospod rire Cop a Mic func ioneaz la sediul din Cop a Mic ,
Aleea Castanilor nr.7
Biblioteca ora ului Cop a Mic func ioneaz la sediul din Cop a Mic , Strada
Laborator bl.32
Serviciul Public de Asisten Social Cop a Mic func ioneaz la sediul din Cop a
Mic , Aleea Castanilor nr.8.
Serviciul Public Comunitar Local de Evide a Persoanei i Stare Civil func ioneaz la
sediul din Cop a Mic , Aleea Castanilor nr.8.

4.4.Structura
(1) Structura, num rul de posturi i statul de func ii al Aparatului de specialitate al Primarului se
aprob de Consiliul local al ora ului Cop a Mic .
(2) Structura de conducere a Prim riei este constituit din Primarul ora ului, un viceprimar,
secretarul unit ii administrativ-teritoriale i conduc torii direc iilor, serviciilor, birourilor i
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compartimentelor de munc , a a cum sunt definite în structura organizatoric aprobat conform
legii.

4.5. Activitatea Prim riei
Întreaga activitate a Prim riei ora ului Cop a Mic este organizat i condus de c tre
primar, direc iile, serviciile, birourile i compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau
viceprimarului i secretarului.
În plus, exist serviciile de inters locale, înfiin ate i care func ioneaz în baza unor
hot râri ale Consiliului Local al ora ului Cop a Mica
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Sec iunea V. STRUCTURA DE CONDUCERE
COMPETEN E
5.1.Primarul

ATRIBU II,

Primarul îmdepline te o func ie de autoritate public . El este eful administra iei publice locale
i al aparatului de specialitate al autorit ii administra iei publice locale, pe care îl conduce i îl
controleaz .
Primarul reprezint ora ul Cop a Mic în rela iile cu alte autorit i publice, cu persoanele
fizice sau juridice române sau str ine, precum i în justi ie, conform art. 62 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administra ia public local , cu modific rile i complet rile ulterioare.
In rela iile dintre Consiliul local al municipiului Satu Mare, ca autoritate deliberativ i
Primarul municipiului Satu Mare, ca autoritate executiv , nu exist raporturi de subordonare.
Atribu iile primarului
(1)Primarul îndepline te urm toarele atribu ii principale :
a)atribu ii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condi iile legii;
b)atribu ii referitoare la rela ia cu consiliul local;
c)atribu ii referitoare la bugetul local;
d)atribu ii privind serviciile publice asigurate cet enilor;
f)alte atribu ii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndepline te func ia de ofi er de stare civil i de autoritate
tutelar i asigur func ionarea serviciilor publice locale de profil, atribu ii privind organizarea i
desf urarea alegerilor, referendumului i a recens mântului.
(3) In exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. b), Primarul:
prezint consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economic ,
social i de mediu a ora ului Cop a Mic ;
prezint , la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i inform ri;
elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic , social i de mediu a
ora ului Cop a Mic i le supune aprob rii consiliului local.
(4)In exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. c), Primarul:
exercit func ia de ordonator principal de credite;
întocme te proiectul bugetului local i contul de încheiere a exerci iului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului local;
ini iaz , în condi iile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi i emiterea de
titluri de valoare în numele ora ului Cop a Mic ;
verific , prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscal a contribuabililor
la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât i a sediului secundar.
(5)In exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. d), Primarul:
coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i
de
utilitate public de interes local;
ia m suri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situa iilor de urgen ;
ia m suri pentru organizarea execut rii i executarea în concret a activit ilor din domeniile
prev zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;
ia m suri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspec iei i controlului efectu rii
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serviciilor publice de interes local precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al
ora ului Cop a Mic ;
nume te, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i încetarea raporturilor de serviciu
sau, dup caz, a raporturilor de munc , în condi iile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum i pentru conduc torii institu iilor i serviciilor publice de
interes local;
asigur elaborarea planurilor urbanistice prev zute de lege, le supune aprob rii consiliului
local i ac ioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
emite avizele, acordurile i autoriza iile date în competen a sa prin lege i alte acte
normative;
asigur realizarea lucr rilor i ia m surile necesare conform rii cu prevederile angajamentelor
asumate în procesul de integrare european în domeniul protec iei mediului i gospod ririi
apelor pentru serviciile furnizate cet enilor.
(6)Pentru exercitarea corespunz toare a atribu iilor sale, Primarul colaboreaz cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice
centrale din jude ul i municipiul Sibiu, precum i cu Consiliul jude ean Sibiu. Primarul mai
îndepline te i alte atribu ii conform legilor în vigoare.
(7) In exercitarea atribu iilor sale, primarul emite dispozi ii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cuno tin a public sau dup ce au fost
comunicate persoanelor interesate, dup caz.
Alte atribu ii ale primarului
(1)In exercitarea atribu iilor de autoritate tutelar i de ofi er de stare civil , a sarcinilor ce îi
revin din actele normative privitoare la recens mânt, la organizarea i desf urarea alegerilor, la
luarea m surilor de protec ie civil , precum i a altor atribu ii stabilite prin lege, primarul
ac ioneaz
i ca reprezentant al statului.
(2) In aceast calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condi iile
legii, sprijinul conduc torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte
organe de specialitate ale administra iei publice centrale, dac sarcinile ce îi revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul de specialitate.

5.2. Cabinetul Primarului
(1) Cabinetul Primarului este un compartiment func ional din cadrul structurii organizatorice a
Prim riei ora ului Cop a Mic , subordonat direct Primarului ora ului Cop a Mic .
(2) Structura organizatoric a Cabinetului Primarului este conform organigramei i statului de
func ii aprobate de Consiliul local al ora ului Cop a Mic i are în componen 1 posturi..
(3) Cabinetul Primarului are ca principale atribu ii specifice:
reprezentarea institu iei Primarului ora ului Cop a Mic în rela ia cu cet eanul,
adminstra ia central i local , alte institu ii i organiza ii, persoane fizice i juridice din ar i
str in tate, în baza competen elor stabilite de primar;
asigurarea colabor rii dintre compartimentele Prim riei ora ului Cop a Mic , cât i dintre
acestea i alte autorit i i institu ii ale administra iei publice locale sau centrale, societ i
comerciale, organiza ii neguvernamentale, etc;
colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatoric a Prim riei ora ului Cop a
Mic , a serviciilor publice i institu iilor publice subordonate Consiliului local al ora ului
Cop a Mic , autorit i ale administra iei publice centrale i locale, Pre edin ia i Guvernul
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României, Institu ia Prefectului Jude ului Sibiu, etc;
furnizarea, la solicitarea Primarului ora ului Cop a Mic , de date i informa ii de sintez
necesare adopt rii unor decizii pentru realizarea obiectivelor institu iei;
întocmirea de note, referate i sinteze, r spunsuri c tre diverse institu ii, ministere, Guvern etc,
la cererea Primarului ora ului Cop a Mic .

5.3. Viceprimarul
(1) Ora ul Cop a Mic are un viceprimar. Viceprimarul este subordonat primarului i este
înlocuitor de drept al acestuia, care îi poate delega atribu iile sale.
(2) Atribu iile viceprimarului sunt stabilite prin dispozi iile Primarului ora ului Cop a Mic .
(3) Viceprimarul r spunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate i de buna
desf urare a activit ilor i/sau îndeplinirea atribu iilor care le-au fost delegate prin dispozi ia
Primarului ora ului Cop a Mic ..

5.4. Secretarul
(1) Secretarul ora ului Cop a Mic .este func ionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legisla iei privind func ia
public i func ionarii publici.
(2) Secretarul ora ului Cop a Mic .i îndepline te, în condi iile legii, urm toarele atribu ii:
avizeaz , pentru legalitate dispozi iile primarului i hot rârile Consiliului local al ora ului
Cop a Mic .
particip la edin ele Consiliului local al ora ului Cop a Mic .;
asigur gestionarea procedurilor administrative privind rela ia dintre consiliul local i
primar, respectiv primar i Institu ia Prefectului;
organizeaz arhiva i eviden a statistic a hot rârilor consiliului local i a dispozi iilor
primarului;
asigur transparen a i comunicarea c tre autorit ile, institu iile publice i persoanele
interesate a dispozi iilor emise de c tre primar, respectiv a hot rîrilor adoptate de Consiliul
local al ora ului Cop a Mic în condi iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informa iile de interes public;
repartizeaz coresponden a intrat c tre compartimentele institu iei;
asigur convocarea consiliului local, efectuarea lucr rilor de secretariat, comunic ordinea
de zi, materialele de edin ;
preg te te lucr rile supuse dezbaterii consiliului local;
întocme te procesul-verbal al edin elor consiliului local, respectiv redactarea hot rârilor
consiliului local în baza aprob rii în forma final care se dau spre semnare secretarului i
pre edintelui de edin împreun cu anexele la hot râri;
asigur efectuarea lucr rilor de secretariat ale consiliului, ine eviden a particip rii la
edin e a consilierilor; num r voturile i consemneaz rezultatul vot rii, informeaz
pre edintele de edin cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiec rei hot râri a
consiliului local;
asigur legarea, numerotarea paginilor, semnarea i tampilarea acestora;
acord membrilor consiliului asisten i sprijin de specalitate în desf urarea activit ii,
inclusiv în redactarea proiectelor de hot râri, elaborând i asigurând supravegherea
respect rii procedurii privind modalitatea de întocmire a proiectelor de hot râri, a
rapoartelor de specialitate i a expunerii de motive conform precedurilor specifice;
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asigur comunicarea c tre autorit ile, institu iile i persoanele interesate a actelor emise de
primar i hot rârile consiliul local, în termenul legal;
asigur aducerea la cuno tin public a hot rârilor Consiliului local al ora ului Cop a
Mic i a dispozi iilor cu caracter normativ;
elibereaz conform cu originalul extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului
local, în afara celor cu caracter secret, stabilite conform legilor în vigoare;
coordoneaz activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 i exercit
atribu iile stabilite prin acest act normativ;
exercit atribu iile prev zute de actele normative referitoare la coordonarea activit ilor
serviciului de eviden informatizat a persoanei, conform OG 84/2001 privind înfiin area,
organizarea i func ionarea serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor,
precum i celelalte acte care reglementeaz materia;
asigur , prin persoan responsabil , comunicarea c tre ale ii locali a pocedurii, a
formularelor, a termenelor de completare a declara iilor de avere i interese, comunicarea
acestora în termen c tre ANI i postarea acestora site-ul institu iei;
coordoneaz , îndrum activitatea compartimentelor i seviciilor aflate în subordinea sa
conform ROF i Organigramei;
semneaz certificatele de urbanism i autoriza iile de construc ie conform Legii nr.
50/1991, republicat i actualizat ;
îndepline te orice alte atribu ii date de Consiliul local al ora ului Cop a Mic ., Primarul
ora ului Cop a Mic ., precum i cele prev zute în legi, ordonan e, hot râri de Guvern, etc.
Secretarul ora ului Cop a Mic r spunde de modul de organizare a compartimentelor
subordonate i de buna desf urare a activit ilor, respectiv de îndeplinirea atribu iilor care
i-au fost delegate prin dispozi ia Primarului ora ului Cop a Mic ..

5.5.Administratorul public
5.5.1.Atribu iile administratorului public
Propune proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii
administrativ-teritoriale si le dezbate cu Primarul ora ului Cop a Mic .
Exercita functia de ordonator principal de credite;
Particip la întocmirea proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului
bugetar si le
Analizeaza cu Primarul ora ului Cop a Mic ;
Initiaza, 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 si a sediului secundar.
Coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de
utilitate publica de interes local ;
Ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din
urmatoarele domenii:
1.educatia, cultura, tineretul, sportul;
2.sanatatea i serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala ;
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3.protectia si refacerea mediului înconjurator, punerea în valoare a monumentelor istorice
si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale
4.dezvoltarea urbana durabila(reactualizare PUG, regulament de urbanism)
5.serviciile comunitare de utilitate publica : alimentare cu apa, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz ;
6.punerea în valoare, în interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii
administrativ teritoriale ;
Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului
efectuarii serviciilor publice de interes local mentionate mai sus, precum si a bunurilor din
patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale ;
Îndepline te orice alte sarcini de serviciu dispuse de Primarul orasului Copsa Mica

5.5.2.Obiective i criterii de performan
- Promovarea unui management de maxima calitate si eficienta în activitatile încredintate.
- Maximizarea randamentului pentru personalul din subordine în realizarea sarcinilor de
serviciu.
- Realizarea investitiilor si lucrarilor publice aprobate.
- Respectarea termenelor de punere în functiune pentru investitiile si lucrarile publice aprobate.
- Procentul de colectare a impozitelor si taxelor locale.
- Eliminarea încalcarilor privind disciplina în constructii.
- Actualizarea hartii digitale a ora ului Cop a Mic .
- Accesarea fondurilor europene pentru realizarea unor obiective de investitii.

5.5.3.Regulament de organizare i desf urare a concursului de
administrator public (aprobat prin HCL nr.2008)
Activit i premerg toare desf ur rii concursului
Art. 1. Înainte cu cel putin 15 de zile de data sustinerii concursului, Primaria ora ului Cop a Mic
are urmatoarele obligatii:
a) sa constituie comisia de concurs;
b) sa afiseze la sediul Primariei ora ului Cop a Mic conditiile de desfasurare a concursului,
conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de
înscriere.

Atribu iile comisiei de concurs
Art. 2. - Comisia de concurs au urmatoarele atributii principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabilesc subiectele pentru proba scrisa;
c) stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
d) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului;
e) transmit compartimentului de resurse umane, rezultatele concursului pentru a fi comunicate
candidatilor.
Art. 3. Secretarul ora ului solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea
fiecarei probe a concursului i transmite, compartimentului de resurse umane rezultatele
contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
- Vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;

Procedura de desf urare a concursului
Art. 4. - (1) În vederea participarii la concurs, în termen de 7 de zile de la data publicarii anuntului,
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candidatii depun la comisia de concurs dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere prevazut în anexa la prezentul regulament;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa
caz, în specialitate;
e) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, nu a semnat
angajament sau note informative catre fosta securitate.
(2) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului,
autoritatea sau institutia publica are obligatia de a anunta modificarile intervenite în desfasurarea
concursului.
Art. 5. - (1) În termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la
art.4 alin. (1), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
conditiilor de participare la concurs.
(2) Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afiseaza, cu mentiunea "admis" sau "respins", la
sediul Primariei ora ului Cop a Mic , în termenul prevazut la alin. (1).
Art. 6. - (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs,
(2) Comisia de concurs va stabili subiectele si va alcatui seturile de subiecte pentru proba scrisa,
înainte cu doua ore de începerea acestei probe.
(3) În cazul în care, datorita numarului mare de candidati, proba scrisa se organizeaza în mai multe
serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu exceptia situatiei în care se
organizeaza simultan.
(4) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se închid în plicuri
sigilate purtând stampila Primariei ora ului Cop a Mic .
Art. 7. - (1) Cu cel putin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia,
daca este cazul, se va afisa repartizarea pe sali a candidatilor.
(2) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, în
vederea îndeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii.
Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de
identitate.
(3) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din
concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta în care acestia pot fi însotiti de unul dintre membrii
comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs în functie de gradul de dificultate si
complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(5) La ora stabilita pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile
de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
(6) Dupa începerea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care întârzie sau al
oricarei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura
secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfasurarii probei. În acest caz candidatul este
eliminat din concurs.
(7) În încaperea în care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a
formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa
detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de
comunicare la distanta.
(8) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de
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concurs. Comisia de concurs, constatând încalcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din
sala, va face mentiunea "anulat" pe lucrare si va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
(9) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hârtie asigurate de
Primaria ora ului Cop a Mic , purtând stampila acesteia pe fiecare fila, în coltul din stânga sus.
Prima fila, dupa înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta, va fi lipita astfel încât
datele înscrise sa nu poata fi identificate si se va aplica stampila Primariei ora ului Cop a Mic .
(10) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa la expirarea timpului
alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
Art. 8. - (1) Comisia de concurs stabileste modul de acordare a notelor pentru proba scrisa, care se
afiseaza la finalizarea acestei probe, la locul desfasurarii concursului.
(2) Primarul poate stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs din hotarâre, în functie de
gradul de interes acordat acestora, o anumita pondere. În acest caz, atât nota finala de minimum 7,
cât si nota minima 7 necesara pentru promovarea fiecarei probe se modifica în mod proportional.
Art. 9 - (1) Interviul se sustine, de regula, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii
probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebari candidatului. Nu se pot adresa
întrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex,
stare materiala si origine sociala.
(3) Întrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza în anexa la procesul-verbal întocmit de
secretariatul comisiei de concurs, semnata de membrii comisiei si de candidat.
(4) Cunoasterea limbilor straine, a operarii pe calculator si a competentei manageriale se poate
testa în cadrul interviului.
Art. 10. - La finalizarea fiecarei probe a concursului se întocmeste câte un proces-verbal. La
finalizarea concursului se întocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a
concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.
IV. Notarea probelor si comunicarea rezultatelor
Art. 11. - (1) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regula, în termen de 24 de ore, dar
nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probei.
(2) Acordarea notelor pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota finala se stabileste pe baza mediei aritmetice a notelor finale de la lucrarea scrisa si de la
interviu.
Art. 12. - (1) Lucrarile scrise se corecteaza sigilate.
(2) Lucrarile scrise, dupa notarea de catre fiecare membru al comisiei de concurs, se desigileaza.
Art. 13. - (1) Notele obtinute, cu mentiunea "admis" sau "respins", se comunica candidatilor prin
afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a concursului, în termenul prevazut la
art.13 alin. (1), dar care sa asigure ramânerea a cel putin 24 de ore pâna la sustinerea urmatoarei
probe, dupa rezolvarea unor eventuale contestatii.
(2) Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante candidatul care a
obtinut cea mai mare nota dintre candidatii care au concurat, cu conditia ca acestia sa fi obtinut
nota minima promovarii.
(3) La note egale, are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar
daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari în management.
(4) Comunicarea notelor si a rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul
desfasurarii concursului, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei
probe.
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Art. 14. - Notele finale ale concursului, în ordine descrescatoare, vor fi înscrise într-un
centralizator nominal în care se va mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinuta la fiecare
dintre probele concursului, în vederea unor eventuale contestatii. Centralizatorul nominal se
semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
V. Solutionarea contestatiilor
Art. 15. - Dupa afisarea rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face
contestatie, în termen de 24 de ore de la data afisarii notelor pentru fiecare proba a concursului, la
sediul Primariei ora ului Cop a Mic , sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Art. 16. secretarul ora ului va analiza anexa la procesul-verbal întocmit, precum si proceseleverbale întocmite, va acorda notele pentru fiecare dintre cele doua probe si va aproba contestatia
modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situatia în care:
a) constata ca notele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) constata ca exista o diferenta mai mare de 1punct/proba între notele acordate de comisia de
concurs si comisia de solutionare a contestatiilor.
Art. 17. - Contestatia va fi respinsa în urmatoarele situatii:
a) daca în urma analizarii contestatiei se constata ca notele au fost acordate potrivit baremului si
raspunsurilor din lucrarea scrisa;
b) daca între nota acordat de comisia de concurs si cel apreciat de secretarul ora ului nu este o
diferenta mai mare de 1 punct/proba;
c) daca nota acordata de secretarul ora ului este mai mica decât nota acordata de comisia de
concurs.
Art. 18. - Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Primariei
Cop a Mic , imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Art. 19. - În cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios
administrativ, în conditiile legii.

5.5.4.Conditii specifice pentru ocuparea functiei vacante de administrator
public din aparatului de specialitate al Primarului Ora ului Cop a Mic
Conditii specifice
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 4 ani
- Vechime în administratia publica: minimum 3 ani
- Studii superioare de lunga durata tehnice absolvite cu diploma de licenta;
- Perfectionari: studii acreditate în domeniul administratiei publice sau managementului de
proiect
- Cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat
- Cunoa terea a dou limbi straine de circula ie interna ionala
Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- capacitatea de a întelege comportamentul uman;
- aptitudini de a evita si rezolva starile conflictuale;
- abilitati de comunicare si adaptabilitate la situatii neprevazute;
Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale):
- capacitatea de a lua decizii;
- capacitatea de a conduce si motiva oamenii;
- capacitatea de analiza si sinteza.
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Sec iunea VI. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
ORA ULUI COP A MIC
6.1.Aparatul de specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic .
(1)Aparatul de specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic . este organizat pe Direc ii,
conduse de directori executivi sau de Arhitectul ef i cuprinde Servicii, Birouri i
Compartimente.
(2)Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct Primarului
ora ului Cop a Mic ., conform organigramei aprobate de Consiliul local al ora ului Cop a Mic .
(3)Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct viceprimarului,
conform dispozi iilor primarului de delegare a sarcinilor c tre viceprimari.
(4)Organizarea aparatului de specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic se aprob prin
hot râre a Consiliului local al ora ului Cop a Mic .
(5)Num rul minim de posturi de execu ie corespunz toare structurilor aparatului de
specialitate, conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicat i actualizat , privind Statutul
func ionarilor publici, este:
- Pentru direc ii: 15 posturi;
- Pentru Serviciu: 7 posturi;
- Pentru Birou:
5 posturi.
(6)Pentru activit ile care necesit o delimitare distinct , iar num rul de posturi
corespunz toare acestora este mai mic decât num rul minim necesar pentru constituirea unui
birou, se organizeaz compartimente, în subordinea unui func ionar public de conducere, a
primarului sau a unui viceprimarului, dup caz.

6.2.Structura func iilor publice
(1) Aparatul de specialitate al Primarului Pentru cuprinde un num r de 133 posturi bugetare, din
care, dup natura raporturilor de serviciu, sunt 2 func ii de demnitate public , 42 func ii publice i
89 personal contractual.
(2) Dup natura atribu iilor titularului, func iile publice ale aparatului de specialitate se împart în:
6 func ii publice de conducere i 36 func ii publice de execu ie.

6.3.Angajarea personalului
(1)Angajarea personalului în func iile publice sau contractuale din structura aparatului de
specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic se face prin concurs, cu respectare reglement rilor
legale în vigoare.
(2)Regimul general al raporturilor juridice dintre func ionarii publici i Prim ria
ora ului Cop a Mic este reglementat de Legea nr. 188/1999, republicat i actualizat , privind
Statutul func ionarilor publici.
(3)Salaria ii angaja i cu contract individual de munc î i desf oar activitatea în baza
raporturilor de munc conform prevederilor Legii nr. 53/2003 a Codului muncii, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
(4) Normele de conduit profesional a func ionarilor publici sunt reglementate de Legea nr.
7/2004, republicat , privind Codul de conduit a func ionarilor publici i sunt obligatorii pentru
func ionarii publici, precum i pentru persoanele care ocup temporar o func ie public în cadrul
Prim riei ora ului Cop a Mic .
(5) Normele de conduit profesional a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.
477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autorit ile i institu iile
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publice.

6.4. Regulamentul Intern
Angaja ii, func ionari publici sau contractuali, din Aparatul de specialitate al primarului
ora ului Cop a Mic î i desf oar activitatea cu respectarea Regulamentului Intern al Prim riei,
aprobat prin dispozi ia Primarului ora ului Cop a Mic .
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Sec iunea VII - SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
DIN PRIM RIA ORA ULUI COP A MIC
7.1.Sistemul de control intern/managerial
(1) Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control
exercitate la nivelul entit ii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordan
cu obiectivele acesteia i cu reglement rile legale, în vederea asigur rii administr rii fondurilor
publice în mod economic, eficient i eficace. Aceasta include de asemenea structurile
organizatorice, metodele i procedurile.
(2) Sistemul de control intern/managerial al Prim riei ora ului Cop a Mic reprezint ansamblul
de m suri, metode i proceduri întreprinse la nivelul fiec rei structuri din cadrul institu iei,
instituite în scopul realiz rii obiectivelor la un nivel calitativ corespunz tor i îndeplinirii cu
regularitate, în mod economic, eficace i eficient a politicilor adoptate.
(3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Prim riei ora ului Cop a
Mic este elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispozi iilor Ordinului ministrului
finan elor publice nr. 946/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare.

7.2.Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial
(1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Prim riei ora ului Cop a Mic
e sunt:
realizarea atribu iilor la nivelul fiec rei structuri în mod economic, eficace i eficient;
conformitate cu legile, normele, standardele i reglement rile în vigoare;
dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare i difuzare a datelor
i informa iilor financiare i de conducere;
protejarea fondurilor publice
(2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la
nivelul Prim riei ora ului Cop a Mic sunt urm toarele :
Intensificarea activit ilor de monitorizare i control desf urate la nivelul fiec rei structuri,
în
scopul elimin rii riscurilor existente i utiliz rii cu eficien a resurselor alocate.
Dezvoltarea activit ilor de prevenire i control pentru protejarea resurselor alocate
împotriva
pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
Îmbun t irea comunic rii între structurile Prim riei ora ului Cop a Mic , în scopul
asigur rii circula iei informa iilor operativ, f r distorsiuni, astfel încât acestea s poat fi
valorificate eficient în activitatea de prevenire i control intern.
Proiectarea, la nivelul fiec rei structuri, a standardelor de performan pentru fiecare
activitate, în scopul utiliz rii acestora i la realizarea analizelor pe baza de criterii
obiective, privind valorificarea resurselor alocate.

7.3.Implementarea Sistemului de control intern/managerial
(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului
ora ului Cop a Mic se organizeaz i se desf oar cu respectarea tuturor m surilor, procedurilor
i structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern/managerial i a
implement rii Standardelor de control intern/managerial.
(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcin de serviciu
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pentru tot personalul implicat i cade în sarcina conduc torilor de compartimente implementarea i
respectarea acestuia.
(3) Toate documentele elaborate i aprobate de conducerea prim riei privind implementarea
Sistemului de control intern/managerial completeaz de drept prevederile prezentului Regulament
de Organizare i Func ionare.

7.4. Procedurile opera ionale
(1) Toate activit ile din compartimentele Aparatului de specialitate al primarului se
organizeaz , se normeaz , se desf oar , se controleaz i se evaluez pe baza Procedurilor
opera ionale, elaborate i descrise detailat pentru fiecare opera iune, activitate, tip de documente
prelucrate sau care se elibereaz de autoritate, în baza modelului stabilit prin dispozi ie a
primarului, care fac parte integrant din documentele Sistemului de control intern/managerial.
(2) Procedurile opera ionale pentru fiecare activitate specific se elaboreaz de fiecare
compartiment în parte, se aprob prin dispozi ia primarului, se actualizeaz permanent func ie de
modific rile intervenite în organizarea i desf urarea activit ii i completeaz de drept
prevederile prezentului Regulament.

7.5. Procedurile de lucru generale
Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din
Aparatul de specialitate al primarului conlucreaz în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite
sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de func ionare care trebuie respectate
întocmai de c tre to i salaria ii pentru a asigura implementarea i respectarea Sitemului de
Management al Calit ii i al Sistemului de control intern/managerial pentru buna func ionare a
aparatului de specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic .
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Sec iunea VIII - ATRIBU IILE APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI
8.1.Atribu ii, competen e i r spunderi cu caracter general ce revin
structurilor din aparatul de specialitate al primarului
Serviciile, birourile i compartimentele din structura aparatului de specialitate al primarului au
urm toarele atribu ii generale, competen e i r spunderi comune:
respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru i a standardelor Sistemului de control
intern/managerial aprobate;
întocmirea proiectelor de hot râri, a expunerilor de motive i a rapoartelor de specialitate
din domeniul propriu de activitate;
cunoa terea permanent a modific rilor legislative care reglementeaz domeniul de
activitate propriu;
realizarea la termen a tuturor ac iunilor i activit ilor necesare implement rii sistemelor i
programelor de informatizare ale institu iei în domeniul propriu de activitate;
realizarea la termen a programelor i activit ilor proprii;
întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de plat ;
solu ionarea i transmiterea r spunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile,
peti iile, reclama iile sau sugestiile repartizate;
furnizarea prompt a informa iilor rezultate din activitatea proprie solicitate de c tre un alt
compartiment;
punerea în aplicare a hot rârilor consiliului local din domeniul propriu de activitate;
asigurarea ini ierii procedurilor de achizi ii publice de servicii/produse/lucr ri la termen,
astfel încât finalizarea procedurii prin încheierea contactului de achizi ie s fie f cut la
momentul oportun;
elaborarea documentelor din cadrul documenta iei de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru de achizi ie public aferente lucr rilor, serviciilor i produselor specifice fiec rui
compartiment de specialitate în vederea ini ierii i derul rii procedurilor de achizi ie,
respectiv întocmirea contractelor/acordurilor cadru atribuite/încheiate la finalizarea
acestora conform Procedurii de efectuare a achizi iilor publice de produse, servicii sau
lucr ri prin procedurile de achizi ie public a a cum sunt ele definite la art. 18 din OUG
34/2006 actualizat i a Procedurii de elaborare, încheiere i urm rire a contractelor;
fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru atribuirea
contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, precum i din colectivele de coordonare i
supervizare desemnate în vederea elabor rii documenta iei necesare în vederea ini ierii i
derul rii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucr ri publice sau
servicii;
furnizarea informa iilor de interes public, conform prevederilor legale;
întocmirea, cu asisten a juridic , a contractelor de achizi ii publice derulate de
serviciul/biroul propriu;
asigurarea, întocmirea i sus inerea tuturor materialelor, informa iilor, documentelor
tehnice, economice, juridice sau de alt natur necesare în ac iunile în instan din
domeniul propriu de activitate în care este implicat autoritatea administra iei publice
locale a ora ului Cop a Mic ;
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participarea în cadrul comisiilor de specialitate înfiin ate în baza hot rârilor Consiliului
local al ora ului Cop a Mic sau prin dispozi ia Primarului ora ului Cop a Mic ;
perfec ionarea permanent a preg tirii profesionale;
semnalarea c tre conducerea institu iei a oric ror probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care se ia cuno tin în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora,
chiar dac acestea nu vizeaz direct domeniul în care are responsabilit i i atribu ii;
predarea c tre un sericiu specializat externalizat a unit ilor arhivistice create, în vederea
arhiv rii acestora;
îndeplinirea oric ror altor atribu ii, sarcini i lucr ri din domeniul propriu de activitate,
încredin ate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de c tre primar.
(2) Personalul de conducere al direc iilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor din aparatul
de specialitate al primarului au urm toarele atribu ii, competen e i r spunderi comune, cu caracter
general :
asigurarea organiz rii întregii activit i a structurii pe care o conduce în vederea realiz rii
atribu iilor i pentru buna gestionare a resurselor umane i a fondurilor materiale ale
structurii;
urm rirea respect rii regulamentelor i a procedurilor de lucru i a standardelor Sistemului
de control intern/managerial aprobate;
ini ierea i revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor de lucru aprobate din
domeniul propriu de activitate;
asigurarea elabor rii proiectelor de hot râri, a expunerilor de motive i a rapoartelor de
specialitate din domeniul propriu de activitate, conform procedurilor corespunz toare;
urm rirea i cunoa terea permanent a modific rilor legislative care reglementeaz
domeniul de activitate propriu i informarea personalului din subordine cu privire la
legisla ia în vigoare;
întocmirea bugetelor proiectelor, programelor i activit ilor proprii, respectiv
fundamentarea acestora; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de
plat ale activit ilor proprii;
întocmirea inform rilor periodice legate de activitatea proprie a structurilor pe care le
coordoneaz , a programului comisiilor speciale pe care le coordoneaz i publicarea lor pe
pagina web oficial a ora ului Cop a Mic , conform regulamentului stabilit de primar;
întocmirea unui calendar cu activit ile anuale cu caracter permanent;
participarea la edin ele comisiilor de specialitate i ale plenului Consiliului local al
ora ului Cop a Mic , ori de câte ori este necesar;
analizarea i repartizarea în cadrul departamentului a coresponden ei primite; urm rirea
modului de solu ionare i transmitere a r spunsurilor în termenul legal la toate adresele,
cererile, peti iile, reclama iile sau sugestiile sosite prin registratura prim riei, inclusiv pe
pagina web oficial a ora ului Cop a Mic date spre competent solu ionare;
furnizarea, în limita compete ei, a informa iilor solicitate i necesare celorlate structuri din
cadrul prim riei pentru asigurarea func ion rii lor;
urm rirea punerii în aplicare a hot rârilor consliului local din domeniul propriu de
activitate;
formularea de propuneri privind structura organizatoric , num rul maxim de posturi
necesar func ion rii departamentului; întocmirea fi elor posturilor i a celor de evaluare
profesional ale personalului din subordine, pân la nivelul lor de competen ; stabilirea
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necesarului de formare profesional a salaria ilor;
realizarea instruirii din punct de vedere a securit ii muncii pentru personalul din
subordine;
verificarea, semnarea i avizarea, dup caz, a documentelor emise de structura din
subordine;
asigurarea ini ierii procedurilor de achizi ii publice de servicii/produse/lucr ri la termen,
astfel încât finalizarea procedurii prin încheierea contactului de achizi ie s fie f cut la
momentul oportun;
coordonare i supravegherea realiz rii de c tre structurile din subordine a atribu iilor cu
caracter general i specific ce le revin acestora;
evaluarea periodic a modului de îndeplinire a obiectivelor, sarcinilor i activit ii
departamentului;
participarea ca membru în comisiile de specialitate constituite în cadrul Prim rie ora ului
Cop a Mic , conform dispozi iilor primarului, sau hot rârilor de consiliu, dup caz.

8.2.Atribu ii specifice
(1) Direc iile, serviciile, birourile
i compartimentele din structura aparatului de
specialitate au atribu ii specifice, stabilite în prezentul Regulament.
(2) efii direc iilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor au obliga ia s stabileasc în fi ele
posturilor i în sarcinile de serviciu ale personalului din subordine toate activit ile i r spunderile
pentru îndeplinirea atribu iilor generale i specifice ale structurii din subordine.

8.2.1.Arhitectul ef
(1) Arhitectul ef reprezint autoritatea tehnic în domeniul amenaj rii teritoriului i al
urbanismului din cadrul administra iei publice locale i este eful structurilor de specialitate
subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
(2) Arhitectul- ef desf oar o activitate de interes public, ale c rui scopuri principale sunt
dezvoltarea durabil a comunit ii, coordonarea activit ilor de dezvoltare teritorial , amenajarea
teritoriului i urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu i a calit ii arhitecturale la nivelul
unit ii administrativ-teritoriale.
(3) In activitatea lui, arhitectul- ef este sprijinit de Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i
urbanism, comisie cu rol consultativ care asigur fundamentarea tehnic de specialitate în vederea
lu rii deciziilor.
(4) Arhitectul ef, prin compartimentele de specialitate subordonate, îndepline te urm toarele
atribu ii :
coordonarea activit ii de dezvoltare urban a municipiului; formularea de propuneri,
coordonarea i urm rirera activit ilor legate de elaborarea i actualizarea Planului
Urbanistic General al ora ului Cop a Mic i al Regulamentului local de urbanism aferent;
ini ierea, coordonarea din punct de vedere tehnic, elaborarea, avizarea i propunerea spre
aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorial urbane, precum i a documenta iilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism;
urm rirea elabor rii i sus inerea în fa a Consiliului local al ora ului Cop a Mic a
proiectelor de hot râri i rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului;
organizarea activit ii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism; semnarea
documentelor de avizare;
propunerea de solu ii pentru îmbun t irea aspectului urban al ora ului i pentru rezolvarea
unor situa ii reclamate de cet eni;
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elaborarea avizelor prealabile de oportunitate în vederea elabor rii Planurilor Urbanistice
Zonale, însu ite de Comisia tehnic , precum i înaintarea acestora spre aprobare
Consiliului local;
coordonarea i asigurarea inform rii publice i a procesului de dezbatere i consultare a
publicului în vederea promov rii documenta iilor aflate în gestiunea sa;
coordonarea elabor rii i semnarea certificatelor de urbanism, a autoriza iilor de construire, a
autoriza iilor de desfiin are i a documenta iilor de urbanism aprobate de Consiliul local al
ora ului Cop a Mic , în concordan cu prevederile din Planul Urbanistic General i
Regulamentul de urbanism local aferent acestuia;
întocmirea, verificarea din punct de vedere tehnic a documenta iei i emiterea avizelor de
oportunitate, a certificatelor de urbanism i a autoriza iilor de construire/desfin are;
urm rirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urban i a politicilor urbane,
precum i a documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism;
asigurarea gestion rii, eviden ei i actualiz rii documenta iilor de urbanism i amenajare a
teritoriului;
organizarea i coordonarea constituirii i dezvolt rii b ncilor/bazelor de date urbane;
participarea la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare i avizarea din punctul de vedere
al conformit ii cu documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism legal
aprobate;
avizarea proiectelor de investi ii publice din punctul de vedere al conformit ii cu
documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism legal aprobate;
coordonarea activit ii de stabilire, calculare i urm rire a încas rii urm toarelor :
1. taxe pentru Certificatul de Urbanism,
2. taxe pentru Autoriza ia de Construire,
3. taxe pentru Autoriza ia de Desfiin are,
4. taxe pentru prelungirea Certificatului de Urbanism,
5. taxe pentru prelungirea Autoriza iei de Construire,
6. taxe pentru prelungirea Autoriza iei de Desfiin are,
7. taxe pentru Certificat de nomenclatur stradal i adres ,
8. taxe pentru Certificatul de atestare a edific rii construc iei,
9. taxe pentru Certificatul de radiere a construc iei,
10. taxe pentru Certificatul privind destina ia terenului;
coordonarea activit ii în domeniul disciplinei în construc ii i urbanismului;
urm rirea stingerii crean elor bugetare constituite din aplicarea sanc iunilor constatate de
carte angaja ii direc iei subordonate
furnizarea c tre Compartimentul de Taxe i Impozite Locale al ora ului Cop a Mic a
proceselor verbale de recep ie la terminarea lucr rilor de construc ie în vederea complet rii
masei impozabile;
coordonarea activit ii compartimentului subordonat direct: Urbanism i Amenajearea
Teritoriului
organizarea controlului privind disciplina în construc ii prin întocmirea planurilor anuale de
control;
constatarea contraven iilor în temeiul Legii nr. 50/1991 republicat , actualizat , încheierea
în acest sens a proceselor verbale de contraven ie, aplicarea amenzilor i urm rirea
încas rii lor;
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administrarea crean elor bugetare provenind din amenzi contraven ionale, conform
prevederilor art.l alin. (2) din Codul de procedur fiscal ;
ini ierea procedurilor de executare silit prin întocmirea i comunicarea tuturor actelor i a
înscrisurilor în termenul de prescrip ie c tre Comapertimentul de Impozite i Taxe
Locale;
în tiin area în scris a beneficiarului autoriza iei de construire asupra obliga iilor ce decurg
din autoriza ia de construire înainte de data expir rii termenului de execu ie;
întocmirea fi ei de calcul a regulariz rii taxei de autorizare pentru persoane fizice i
juridice;
aplicarea major rilor de întârziere la diferen a de plat calculat la regularizarea taxei de
autorizare pentru proprietarul construc iei care nu s-a încadrat în termenul legal de execu ie
i urm rirea încas rii acestor crean e fiscale;
identificarea debitorilor i întocmirea soma iilor/în tiin rilor pentru recuperarea crean elor
rezultate din diferen e la regulariz rile de tax de autorizare pentru persoanele fizice i
juridice care nu s-au încadrat în teremnul legal de execu ie a lucr rilor autorizate;
întocmirea i semnarea certificatului de atestare a edific rii construc iei;
întocmirea i semnarea certificatului de radiere a construc iei;
întocmirea certificatului privind destina ia terenului;
avizarea schi ei spa iului în vederea ob inerii autoriza iei de func ionare;
verificarea pe teren a sesiz rilor/reclama iilor cet enilor referitoare la semnalarea cazurilor
de abatere privind disciplina în construc ii i solu ionarea lor;
întocmirea soma iilor, a raportului de specialitate i a Dispozi ei primarului pentru
desfiin area construc iilor ilegale amplasate pe domeniul public/privat al municipiului
reprezentarea autorit ii publice locale la recep ia lucr rilor de construc ii.
(5) Arhitectul ef este subordonat direct Primarului ora ului Cop a Mic .

8.2.2.Compartimentul Urbanism i Amenajarea Teritoriului func ionez
sub directa coordonare a Arhitectului ef i are urm toarele atribu ii
specifice:
verific documenta iile depuse în vederea eliber rii certificatelor de urbanism i
autoriza iilor de construc ie;
emite certificatele de urbanism i autoriza iilor de construc ie în condi iile legii;
emite autoriza ii în vederea efectu rii bran amentelor la re eaua de utilit i publice;
urm re te atent coresponden a PUZ-urilor cu PUG-ul localit ii;
întocme te raportul de specialitate înainte ca acestea sa fie supuse spre aprobare Consiliului
local;
urm re te modul de respectare a Regulamentului local de urbanism;
s controleze pe teren în vederea depist rii neregulilor în amenajarea teritotiului
asigur respectarea prevederilor legale privind a m e n a j a r e a t e r i t o r i u l u i , arhitectura
si zonele protejate i initiaz studii privind conservarea i protejarea acestora;
verific cererile prin care se solicit certificat de urbanism i asigur eleborarea i
întocmirea acestuia
verific solicit rile de autoriza ie de construire, desfiin are (certificatul de urbanism,
documenta iile tehnice, avizele legale necesare), asigur elaborarea, întocmirea i
eliberarea acestui act administrative în conformitate cu OMLPAT nr. 91/1991 cu
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modific ri i complet ri ulterioare i a Legii nr. 50/1991, republicat , cu modific ri i
complet ri ulterioare;
ine evident construc iile de pe raza ora ului Cop a Mic , atribuie numerele acestora i
întocme te documenta ia primar privind aprobarea nomenclaturii stradale;
r spunde de rezolvarea în termen a cererilor, reclama iilor, sesiz rilor i propunerilor
cet enilor;
obligatoriu, periodic, face control pe raza ora ului Cop a Mic , din oficiu sau la cerere,
privind disciplina în construc ii, consemnând în registrul de control deficien ele
constatate, m surile ce se impun i modul de finalizare a cazurilor;
constat i încheie procese verbale de constatare a contraven iilor la Legea nr. 50/1991,
republicat i aduce la cuno tin a conducerii prim riei existen a construc iilor efecutate
f r autoriza ie sau cu încalcarea prevederilor acesteia;
particip la recep ia lucr rilor cu titlu de investi ii ale Prim riei ora ului Cop a Mic
urm re te periodic eviden ierea i conservarea teritoriului i constat
s vâr irea
contraven iilor de c tre persoanele care încalc legisla ia în acest domeniu;
ine eviden a ac iunilor de constatare a pagubelor produse de calamit ile natural (incendii,
inunda ii etc.);
duce la îndeplinire hot rârile consiliului local i dispozi iile primarului referitoare la
amenajarea teritoriului i ine cont de recomand rile organelor superioare de îndrumare i
control;
elaboreaz rapoarte de specialitate pentru proiectele de hot râri din domeniul
urbanismului, amenaj rii teritoriului, autorizarea construc iilor etc.;
colaboreaz cu Oficiul Jude ean de Cadastru în vederea asigur rii planurilor cadastrale,
imobiliare i edilitare pentru ora ului Cop a Mic .
monitorizeaz realizarea m surilor luate pentru buna gospod rire a localit ii, stabilite prin
hot râri ale consiliului local;
î n t o c m e t e i s elibereaz , la cererea persoanelor interesate, în baza datelor înscrise în
documentele existente în arhiva unit ii a adeverin elor pentru vechimea în munc ,
atestarea unui bun, a unui drept;
p streaz registrul intr ri-ie iri general al coresponden ei;
ine condica de remitere a coresponden ei i urm re te modul de solu ionare i dat a actelor
remise de c tre fiecare solicitant;
î ntocme te cu spri jinul celorlalte compartimente nomenclatorul arhivistic al dosarelor
constituite, îl trimite spre aprobare la Arhivele Statului, prin dispozi ia primarului;
î ntocme te situa iile statistice cu datele necesare din documentele pe care le de ine i le
prezint primarului;
asigur organizarea i coordonarea diferitelor evenimente speciale;
asigur optimizarea rela iilor cu clien ii i cu agen iile din domeniu
se preocup de calitatea raport rilor i inform rilor
se preocup de respectarea prevederilor legale specifice documentelor fiscale emise
se preocup de îndeplinirea la timp i întocmai a sarcinilor specifice trasate de superiorul
ierarhic
se preocup de îmbun t irea continu a calit ii preg tirii sale profesionale i de specialitate
se preocup de p strarea confiden ialit ii informa iilor legate de institu ie
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se preocup de utilizarea i p strarea în bune condi ii a documentelor cu regim special
s se implice în vederea solu ion rii situa iilor de criz care afecteaz institu ia
se documenteaz pe probleme legate de documentele fiscale
asigur , prin mijloace specifice, aplicarea corect i coerent a strategiilor de dezvoltare a
programelor opera ionale
verific execu ia creditelor din punct de vedere calitativ
întocmirea, semnarea i eliberarea contractelor de închiriere a domeniului public pentru
chio curile amplasate pe domeniul public;
8.2.3.Auditor intern are urm toarele atribu ii specifice :
elaborarea proiectului planului anual de audit public intern i efectuarea misiunilor de audit
public intern potrivit acestuia;
elaborarea normelor metodologice specifice entit ii publice în care î i desf oar
activitatea;
efectuarea activit ii de audit public intern, raportarea periodic asupra constat rilor,
concluziilor i recomand rilor rezultate din activitatea sa;
informarea Unit ii Centrale de Armonizare pentru auditul public intern despre
recomand rile neînsu ite de c tre conduc torul institu iei sau a serviciilor publice
subordonate Consiliului local al ora ului Cop a Mic auditate;
elaborarea raportului anual al activit ii de audit;
raportarea conduc torului institu iei în cazul identific rii unor iregularit i sau posibile
prejudicii;
verificarea respect rii normelor, instruc iunilor precum i a codului de conduit etic în
cadrul compartimentelor de audit intern al institu iilor finan ate din bugetul local; ini ierea
m surilor corective necesare, în cooperare cu conduc torul institu iei; desf urarea
auditurilor ad-hoc, respectiv misiunilor cu caracter execep ional, necuprinse în planul
anual de audit public;
auditarea cel pu in o dat la trei ani a urm toarelor activit i:
1. angajamentele bugetare din care deriv direct sau indirect obliga ii de plat , inclusiv
din
2. fondurile comunitare;
3. pl ile asumate prin angajamente, inclusiv din fonduri comunitare;
4. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
statului sau al unit ii administrativ- teritoriale;
5. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unit ii
administrativ- teritoriale;
6. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de
crean e, precum i a facilit ilor acordate la încasarea acestora;
7. alocarea creditelor bugetare;
8. sistemul contabil;
9. sistemul de luare a deciziilor;
10. sistemele de conducere i control;
facilitarea în elegerii, destinat ob inerii de informa ii suplimentare pentru cunoa terea în
profunzime a func ion rii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare
personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora.
formarea i perfec ionarea profesional , destinate furniz rii cuno tin elor teoretice i
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practice referitoare la managementul financiar, gestionarea riscurilor i controlul intern.
solu ionarea contesta iilor formulate împotriva actelor de control având ca obiect
constatarea i stabilirea impozitelor i taxelor locale.

8.2.4.Contabil ef
(1) Contabilul ef reprezint autoritatea în domeniul întocmirii, aprob rii i realiz rii bugetului
local al ora ului Cop a Mic i este eful structurilor de specialitate subordonate din cadrul
Serviciului buget-finan e-contabilitate
(2) Contabilul ef desf oar o activitate de interes public, ale c rui scopuri principale sunt
administrarea corect i eficient a resurselor materiale i financiare ale autorit ii publice locale la
nivelul unit ii administrativ-teritoriale.
(3) Contabilul ef,
prin
compartimentele de
specialitate
subordonate, îndepline te
urm toarele atribu ii specifice:
preluarea, prelucrarea i solu ionarea documentelor pe care le prime te din exterior (adrese de
la unit i de înv mânt, Consiliul Jude ean Sibiu, D.G.F.P Sibiu, Trezoreria Municipiului
Media , Ministerul Finan elor Publice, b nci, etc);
elaborarea documentelor i transmiterea lor spre solicitan ii externi (raport ri financiare c tre
Consiliul Jude ean Sibiu sau D.G.F.P Sibiu, raport ri privind datoria public local atât c tre
Ministerul Finan elor Publice cât i c tre b ncile comerciale cu care ora ul Cop a Mic are
încheiate contracte de împrumut);
preluarea, prelucrarea i solu ionarea documentelor de la compartimentele din prim rie care
sunt de competen a sa (note interne, procese verbale de recep ie la terminarea lucr rilor i a
recep iilor finale la obiectivele de investi ii realizate de c tre municipiu indiferent de sursa de
finan are, contracte, etc);
elaborarea documentelor i transmiterea lor spre compartimentele din prim rie în a c ror
competen se afl prelucrarea/transmiterea lor (note interne, nomenclator arhivistic, etc);
întocmirea raport rilor obligatorii stabilite de conducere pentru pagina web a ora ului, massmedia, .a. (contractarea de împrumuturi, aprobarea bugetului local de venituri i cheltuieli al
ora ului Cop a Mic , aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli ale institu iilor publice
finan ate integral sau par ial din venituri proprii, inform ri asupra unor evenimente, etc);
elaborarea referatelor de specialitate pentru proiectele de hot râri ale consiliului local;
ini ierea unor proiecte de hot râri de consiliu i înaintarea lor primarului; (fundamentarea i
elaborarea anual a proiectului bugetului local de venituri i cheltuieli al ora ului Cop a Mic ;
elaborarea anual a proiectului bugetului de venituri i cheltuieli al institu iilor
finan ate integral sau par ial din venituri proprii la nivelul ora ului Cop a Mic ,
elaborarea bugetului general consolidat al unit ii administrativ teritoriale, rectificarea
bugetului local de venituri i cheltuieli al ora ului Cop a Mic , rectificarea bugetului de
venituri i cheltuieli al institu iilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii la nivelul
ora ului Cop a Mic , rectificarea bugetului general consolidat al unit ii administrativ
teritoriale);
elaborarea proiectului de hot râre privind aprobarea execu iei anuale i trimestriale a bugetului
local de venituri i cheltuieli al ora ului Cop a Mic ; aprobarea execu iei anuale i trimestriale
a bugetului de venituri i cheltuieli al institu iilor finan ate integral sau par ial din venituri
proprii la nivelul ora ului Cop a Mic aprobarea aloc rii de fonduri de la bugetul local, etc;
ini ierea, întocmirea documenta iilor tehnice, lansarea i urm rirea procedurilor de achizi ii
publice ale achizi iilor de bunuri, servicii i/sau lucr ri publice din domeniul s u de competen
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(servicii de consultan financiar , servicii financiare concretizate în împrumuturi sau alte
forme de surse financiare atrase la bugetul local);
stabilirea, urm rirea i recuperarea atât pe cale amiabil cât i ca urmare a derul rii unor
ac iuni în instan a unor crean e fiscale la nivelul bugetului ora ului Cop a Mic ,
participarea în comisiile de specialitate organizate pentru derularea activit ilor din domeniul
de competen
întocmirea documenta iilor privind contractarea de împrumuturi atât în faza de achizi ie cât i în
cele ulterioare semn rii contractelor de împrumut în vederea modific rii condi iilor de
contractare;
întocmirea de rapoarte, analize i prognoze privind realizarea bugetului de venituri i cheltuieli
al ora ului Cop a Mic pe are le prezint primarului i consiliului local;
analizarea i semnarea din punct de vedere economic i bugetar a contractelor ini iate de c tre
prim rie în numele ora ului;
asigurarea rela iei de comunicare i de fluidizare a informa iilor de natur economic dintre
compartimentele de specialitate coordonate i celelalte entit i din cadrul prim riei;
organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice i registrul garan iilor locale,
informarea Ministerului Finan elor Publice cu privire la hot rârile Consiliului local al ora ului
Cop a Mic privind contractarea de împrumuri;
inerea eviden ei arhivistice a tuturor contractelor încheiate de c tre institu ie.
întocmirea i prezentarea spre aprobare a bugetului general consolidat al ora ului Cop a Mic .
elaborarea proiectelor bugetului local echilibrat, cu anexele la acesta, pentru anul bugetar
urm tor, precum i estim rile pentru urm torii 3 ani;
consultarea si analizarea propunerilor de buget ale institu iilor subordonate (ordonatorilor
ter iari de credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general
consolidat;
repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în func ie de posibilit ile reale de încasare a
veniturilor i de priorit ile stabilite în efectuarea cheltuielilor;
între inerea rela iilor de colaborare profesional cu institu iile finan ate de la bugetul local:
Serviciul Public de Asisten Social , Poli ia Local Cop a Mic , Serviciul Public Comunitar
Local de Eviden a Personei i Stare Civil Cop a Mic , Serviciul Mobil de Urgen ,
Resuscitare i Descarcerare SMURD, Serviciul de Voluntariat i Situa ii de Urgen Cop a
Mic , Serviciul Public de Gospod rire Cop a Mic , Biblioteca ora ului Cop a Mic .
organizarea i inerea eviden ei angajamentelor legale i a angajamentelor bugetare pentru
fiecare subdiviziune a clasifica iei bugetare;
organizarea eviden ei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasifica iei
bugetare precum si a modific rilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectific rilor de
buget;
organizarea eviden ei angajamentelor bugetare i compararea datelor angajamentelor bugetare
aprobate si a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi
angajate;
reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda
na ional ;
angajarea si ordonan area cheltuielilor urmare a verific rii documentelor justificative;
întocmirea fi ei obiectivului de investi ie aflat în derulare, respectiv inerea la zi a eviden ei
garan iilor de bun execu ie re inute, respectiv restituirea garan iei în baza referatelor
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întocmite de compartimentele de specialitate;
efectuarea deschiderilor de credite (finan ri), atât pentru conturile proprii cât i pentru
conturile unit ilor subordonate, urmare a verific rii încadr rii acestora în planurile aprobate;
înregistrarea, verificarea si centralizarea conturilor de execu ie lunare ale fiec rei unit i
subordonate;
întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al ora ului Cop a Mic , pân la data
de 31 mai a fiec rui exerci iu financiar, a conturilor anuale de execu ie ale bugetului local, ale
împrumuturilor interne si externe pentru anul bugetar anterior, a conturilor de execu ie ale
institu iilor subordonate Consiliului local al ora ului Cop a Mic ,;
urm rirea, respectarea si punerea în aplicare a hot rârilor consiliului local privind alocarea
unor sume pe diferitele destina ii;
urm rirea, respectarea si inerea eviden ei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pe destina ii precise stabilite prin legea bugetului de stat;
întocmirea solicit rilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Jude ean Sibiu în
situa ia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din înv mânt, asisten i
personali, persoane cu handicap, .a.);
întocmirea documenta iilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de c tre institu ie de
la diferi i agen i de creditare;
urm rirea derul rii contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor
percepute; inerea la zi a registrului datoriei publice;
confruntarea nivelului deschiderilor de credite din eviden a serviciului buget cu cel din contul
de execu ie emis de trezorerie;
verificarea periodic a evolu iei încas rilor pe fiecare categorie de venituri încasat ,
întocmirea unor situa ii comparative cu acelea i perioade ale anilor preceden i;
întocmirea rapoartelor lunare privind datoria public local c tre Ministerul Finan elor,
conform Ordinului 1059/07.04.2008.
transmiterea în format electronic a informa iilor ce fac obiectul prevederilor art. 76-1 din
Legea 273/2006 privind Fina ele publice locale, conform Ordinului 11/14.01.2011;
întocmirea raport rilor lunare privind pl ile efctuate din sursele 6 i 7, conform Ordinului
nr.2941/2009;
stabilirea, urm rirea i recuperarea atât pe cale amiabil cât i ca urmare a derul rii unor
ac iuni în instan a unor crean e fiscale la nivelul bugetului ora ului Cop a Mic .

Comparimentul Financiar - Contabilitate
Compartimentul Financiar - Contabilitate func ioneaz în cadrul Serviciului buge-finan econtabilitate i are urm toarele atribu ii specifice :
întocmirea documentelor de plat i asigurarea pl ilor cheltuielilor bugetare, în limita
creditelor deschise i a disponibilit ilor aflate în cont; verificarea condi iilor de acceptare
a documentelor de plat ; verificarea concordan ei între ordinele de
plat emise i
extrasele de cont eliberate de trezorerie, b nci, .a.;
planificarea, coordonarea, organizarea i controlarea inerii eviden ei contabile bugetare;
exercitarea activit ii de control financiar preventiv propriu;
întocmirea fi ei mijloacelor fixe, eviden ierea i înregistrarea în contabilitate a
imobiliz rilor i a amortiz rilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al
ora ului Cop a Mic ;
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întocmirea balan elor lunare, d rilor de seam contabile trimestriale i anuale i a oric ror
altor situa ii financiare cerute de Direc ia Jude ean a Finan elor Publice sau Trezorerie;
verificarea i centralizarea bilan urilor contabile i a anexelor aferente pentru unit ile
finan ate din bugetul local a celor autofinan ate în vederea întocmirii Bilan ului Consiliului
local al ora ului Cop a Mic ;
înregistrarea în contabilitate a veniturilor, pe baza situa iilor centralizate primite de la
Compartimentul Impozite i Taxe Locale i D.G.F.P. Sibiu Trezoreria municipiului
Media ;
întocmirea, semnarea i remiterea spre decontare Trezoreriei municipiului Media a
ordinelor de plat întocmite în vederea restituirii impozitelor încasate în plus de la
persoane juridice, cele pentru regularizarea sumelor calculate eronat sau virate în plus de
c tre Compartimentul de Impozite i Taxe Locale;
înregistrarea în ordine cronologic în contabilitate a tuturor cheltuielilor în baza
documentelor justificative;
întocmirea registrelor contabile prev zute de legisla ia în vigoare;
urm rirea i înregistrarea în contabilitate a creditelor contractate de administra ia local ;
eviden ierea i urm rirea oric ror avansuri pl tite i a decont rii lor;
derularea activit ilor de casierie a prim riei;
întocmirea fi ei debitorilor i creditorilor;
întocmirea i eviden a facturilor emise de prim rie urmare a contractelor încheiate având
ca obiect: vînz ri, concesiuni, închirieri, asocieri, etc;
eviden a contractelor i a încas rilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vînz ri, etc;
eviden a documentelor cu regim special i a altor valori;
urm rirea derul rii contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a
redeven ei i achitarea în termen a acestora;
asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale i
valorilor b ne ti ce apar in ora ului Cop a Mic i administrarea corespunz toare a
patrimoniului

Compartiment Impozite i Taxe Locale: impunere, constatare, control
comercial i autoriza ii de func ionare, control comercial i autoriza ii de
func ionare
Compartimentul Impozite i Taxe Locale func ioneaz în cadrul Serviciului buge-finan econtabilitate i are urm toarele atribu ii specifice :
realizarea în mod unitar a strategiei i programului Prim riei ora ului Cop a Mic în
domeniul finan elor publice locale i aplicarea politicii fiscale a statului i a ora ului Cop a
Mic ;
asigurarea, prin serviciile i birourile de specialitate, a constat rii i verific rii materiei
impozabile, impunerii tuturor contribuabililor, persoane fizice i juridice, încas rii
veniturilor bugetare i a fondurilor extrabugetare de la popula ie, ac ionarea prin mijloace
specifice pentru combaterea evaziunii fiscale i organizarea eviden ei sintetice i analitice
pe categorii de venituri;
colaborarea cu principalele organe ale administra iei de stat pentru aducerea la îndeplinire
a atribu iilor ce-i revin prin lege, precum i pentru combaterea evaziunii fiscale;
întocmirea i prezentarea la termenele stabilite a proiectelor de hot râri i a rapoartelor de
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specialitate privind aprobarea impozitelor i taxelor locale, a d rilor de seam , situa iilor
statistice, inform rilor i rapoartelor cu privire la a ezarea impunerilor, execu iei de cas a
bugetului local, a fonduri pe care le gestioneaz potrivit legii, precum i a rezultatelor
verific rilor pe linie fiscal a persoanelor fizice i a agen ilor economici.
a ezarea impozitelor i taxelor locale, prin date certe, pe baza c rora se vor putea estima
veniturile fiscale ale bugetului local;
gestionarea analitic a pozi iilor la impozitele pe cl diri, teren, taxa pentru folosirea
mijloacelor de reclam i publicitate i mijloace auto;
organizarea de ac iuni de verificare a declara iilor f cute de contribuabilii, persoane fizice,
în sensul depist rii neconcordan elor existente între declara iile f cute i situa ia din teren a
materiei impozabile de orice natur (teren, ocupare domeniu public, publicitate),
nedeclarate;
confruntarea autoriza iilor de construire emise de Serviciul de Autorizare a Construc iilor cu
baza de date a Compartimentului de Impozite i Taxe Locale, pentru identificarea
imobilelor nou construite, care nu au fost declarate dup expirarea termenului de
valabilitate a autoriza iilor de construire;
verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea
bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea
diferen elor între valorile declarate i cele faptice acolo unde este cazul, urm rindu-se i
modul de aplicare a procentelor de impozitare la cl dirile nereevaluate;
organizarea de ac iuni tematice privind reclama i publicitatea i ocuparea domeniului
public; identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afi e, precum
bunuri care ocup domeniul public) pentru care nu s-au achitat i taxele cuvenite, în vederea
tax rii;
verificarea organizatorilor de spectacole precum i a localurilor unde se desf oar ac iuni
de discotec a a cum sunt defini i în Codul Fiscal privind respectarea obliga iilor ce le
revin privind declararea, eviden ierea i v rsarea la bugetul local a impozitului datorat;
eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse opera iuni pe care
ace tia le efectueaz ;
gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din ora ul Cop a Mic , atât
persoane fizice cât i persoane juridice.

Control Comercial
atribu ii specifice :

i Autoriza ii de Func ionare

i are urm toarele

analizarea i evaluarea îndeplinirii cerin elor în vederea acord rii, respingerii, modific rii,
prelungirii, suspend rii sau retragerii autoriza iilor de func ionare pentru unit ile
economice i prestatoare de servicii în baza hot rârilor consiliului local;
avizarea i întocmirea autoriza iilor de ocupare temporar a domeniului public pentru
activit i cu caracter sezonier;
avizarea i întocmirea autoriza iilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum i
pe domeniul privat în ora ul Cop a Mic ;
reavizarea, suspendarea i modificarea categoriilor de autoriza ii de mai sus la solicitatea
persoanelor care le de in;
stabilirea, calcularea taxelor aferente autoriza iilor/contractelor date i urm rirea încas rii
lor;
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gestionarea dosarelor aferente autoriza iilor/avizelor/contractelor date; eviden a informatic
a acestora pe ani calendaristici;
eviden a i controlul mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public al ora ului
Cop a Mic ;
verificarea în teren a sesiz rilor f cute de persoane fizice i juridice în leg tur cu
activit ile economice desf urate în ora ul Cop a Mic ;
controlarea unit ilor economice din ora ul Cop a Mic sub aspectul autoriza iilor necesare
pentru func ionare i a achit rii taxelor locale;
acordarea de consultan persoanelor fizice i juridice solicitante în leg tur cu
desf urarea activit ilor economice i procedurile pentru ob inerea diferitelor autoriza ii i
acorduri;
colaborarea cu alte institu ii publice pentru solu ionarea diverselor probleme: Institu ia
Prefectului jude ul Sibiu, Consiliul Jude ean, Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Direc ia
de S n tate Public , Direc ia Generala a Finan elor, Registrul Comer ului, Oficiul de
Protec ie a Consumatorilor, Garda de Mediu, etc.

Compartimentul Urm rire i Executare Silit -persoane fizice
Compartimentul Urm rire i Executare Silit -persoane juridice

i

Compartimentele functioneaz în cadrul Serviciului buget-finan e-contabilitate i au urm toarele
atribu ii specifice:
Intocmesc dosarele de executare, cu date complete privind debite certe si exigibile,
identificarea debitorului si a patrimoniului acestuia, emiterea actelor administrativ fiscale
necesare executarii silite ( instiintare de plata, convocarea contribuabilului, titlul
executoriu, somatia de plata etc.)
Intocmescdosarului de executare si procedura executarii silite:
Identificarea contribuabilului care figureaza cu debite restante;
Emiterea si comunicarea instiintarii de plata pentru sumele de plata, cu termen de achitare
in 15 zile de la primirea actului;
Emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru sumele de plata, cu termen
de achitare in 15 zile de la primirea actului ;
Identificarea veniturilor si a patrimoniului care pot/poate fi supuse/supus executarii silite;
Infiintarea masurilor asiguratorii prin poprire sau sechestru;
Infiintarea popririi asupra oricaror sume urm ribile reprezentând venituri i disponibilit i
b ne ti în lei i în valut , titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, de inute
i/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de c tre ter e persoane sau pe care ace tia le vor
datora i/sau de ine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;
Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiin eaz
de c tre organul de executare printr-o adres care va fi trimis prin scrisoare recomandat ,
cu dovada de primire, ter ului poprit, împreun cu o copie certificat de pe titlul
executoriu;
Instiintarea debitorului despre înfiin area popririi;
Intocmeste procesul verbal de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor;
Ia masuri de efectuare a inscriptiei ipotecare si/sau publicitatii dreptului de gaj, in cazul
bunurilor imobile;
Apreciaza estimativ valoarea bunurile sechestrate si/sau angajeaza evaluatori in conditiile
ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

PRIM RIA
ORA ULUI
COP A MIC

1.
2.
3.
4.
5.

REGULAMENT DE ORGANIZARE I
FUNC IONARE

Cod:ROF 01
Edi ia/Revizia I/0
Data:18 septembrie 2012
Pagina 40

legii;
Actualizeaza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei sau dispune o noua evaluare,
dupa caz;
Valorifica bunurile sechestrate prin modalitatiile prevazute in Codul de procedura fiscala
dupa cum urmeaza:
în elegerea p r ilor;
vânzare în regim de consigna ie a bunurilor mobile;
vânzare direct ;
vânzare la licita ie;
alte modalit i admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licita ii, agen ii
imobiliare sau societ i de brokeraj, dup caz;
Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licita ie, organul de executare
este obligat s efectueze publicitatea vânz rii cu cel pu in 10 zile înainte de data fixat
pentru desf urarea licita iei;
Stabileste, prin proces verbal, cheltuielile de executare in sarcina debitorului conform legii;
Verifica legalitatea titlurilor de creanta prezentate de catre alte persoane care pretind un
drept asupra bunurilor supuse valorificarii;
Distribuie sumele recuperate, creditorilor inscrisi la masa credala si care au prezentat titluri
executorii, conform ordinii de preferinta stabilita de lege;
Transmite cererile de inscriere la masa credala pentru debitorii aflati in procedurile
prevazute de legea 85/2006, privind insolventa;
Aplica sanctiuni contraventionale in cazurile prevazute de lege;
Procedeaza la comunicarea actelor administrativ fiscale contribuabililor care inregistreaza
obligatii fiscale restante prin urmatoarele modalitati:
1. Prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent i primirea actului
administrativ fiscal de c tre acesta sub semn tur , data comunic rii fiind data ridic rii
sub semn tur a actului;
2. Prin remiterea, sub semn tur , a actului administrativ fiscal de c tre persoanele
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunic rii fiind data remiterii
sub semn tur a actului;
3. Prin po t , la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandat cu
confirmare de primire, precum i prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac se
asigur transmiterea textului actului administrativ fiscal i confirmarea primirii
acestuia;
4. Prin publicitate.
În cazul actelor administrative emise de organele fiscale ale autoritatii publice locale,
publicitatea se face prin afisare la sediul acesteia i pe pagina de internet a autorit ii
administra iei publice locale Copsa Mica. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se
consider comunicat în termen de 15 zile de la data afi rii anun ului
Intocmeste dosare de insolvabilitate in conditiile legii;
Identificarea contribuabilului care figureaza cu debite restante;
Emiterea si comunicarea instiintarii de plata pentru sumele de plata cu termen de achitare
in 15 zile;
Emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru sumele de plata, cu termen
de achitare in 15 zile;
Identificarea veniturilor si a patrimoniului care pot fi supuse executarii silite;
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Intocmeste actul constatator privind lipsa veniturilor sau a bunurilor debitorului, ca urmare
a verificarilor efectuate la domiciliul si a informatiilor cerute de la institutiile care
gestioneaza registre publice.
Intocmeste procesul verbal de insolvabilitate pe care il supune aprobarii conducatorului
organului de executare;
Intocmeste borderoul de scadere si trecerea acestora in evidenta separata;
Efectueaza verificarea debitorilor aflati in insolvabilitate, cel putin odata pe an, cu privire
la starea de insolvabilitate, in vederea trecerii din evidenta separata in evidenta curenta si
continuarea masurilor de executare silita, in cazul in care au intervenit modificari;
Tine evidenta dosarelor aflate in executare si da raport despre activitate sefului ierarhic;
Colaboreaza cu autoritatile competente pentru aplicarea masurilor legale de executare
silita;
Identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poli ie sau a
Registrului Comer ului, ori a instan elor;
Aplicarea procedurii execut rii silite, prev zut de actele normative în vigoare, pentru
recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de soma ii i titluri
executorii în cazul nepl ii la termenele legale, iar în cazul dep irii termenelor dup
deschiderea procedurii, trecerea la urm toarele forme de executare silit i anume:
înfiin area de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de
procese verbale de sechestru i valorificarea bunurilor prin licita ie;
Efectuarea situa iilor centralizatoare lunare, cu eviden a încas rilor rezultate din executarea
silit ; întocmirea situa iilor centralizatoare analitice privind societ ile, respectiv sumele
r mase de recuperat;
Valorificarea bunurilor sechestrate prin modalit i prev zute de dispozi iile legale în
vigoare;

Compartimentul Amenzi
Compartimentul Amenzi functioneaz în cadrul Serviciului buget-finan e-contabilitate i are
urm toarele atribu ii specifice:
inerea eviden ei i verificarea tuturor amenzilor de circula ie, transport public local de
c l tori, etc;
identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poli ie,
Registrului Comer ului sau a instan elor;
identificarea conturilor bancare sau a locurilor de munc ale debitorilor, cu ajutorul
b ncilor i a Inspectoratului Teritorial de Munc , pentru efectuarea popririlor pe salarii sau
pe conturile bancare;
efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
eviden a dosarelor de insolvabili;
eviden a încas rilor rezultate din executare silit amenzi;
întocmirea situa iilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/incasate.

Casierie
numerar

încasare impozite i taxe locale, alte venituri, opera iuni în

Compartimentul încasare impozite i taxe locale, alte venituri, opera iuni în numerar functioneaz
în cadrul Serviciului buget-finan e-contabilitate i are urm toarele atribu ii specifice:
încasarea veniturilor la bugetul local
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deschide si conduce evidentele in extrasul de rol
înscrie in extrasul de rol suprasolvirile, debitele din listele de ramasite, debitele definitive
si provizorii pe perioada curenta;
înscrie încas rile in numerar, pe baza chitan elor sau a extraselor de cont, in extrasul de rol;
preia in gestiune si evidenta sarcinile anuale si lunare de încas ri la bugetul local si
urm re te realizarea lor;
confirma, prin semn tura pe titlurile executorii trimise spre încasare de câtre alte organe,
ca debitorii au domiciliul in localitate;
întocme te în tiin ri de plata si somatii pentru sumele neancasate, cuvenite bugetului
local, si urm re te plata obliga iilor la termenele legale;
calculeaz si acorda înlesnirile prev zute de lege pentru plata cu anticipa ie a debitelor.
calculeaz , debiteaz si încaseaz major rile de întârziere;
obligatia respectarii disciplinei conf Decret 209/1976 privind operatiunile de casa
depune încas rile efectuate in numerar, la Trezoreria teritoriala, pe feluri de venituri,
separat pentru bugetul local si separat pentru bugetul de stat;
ridica, pe baza de fila CEC, numerarul necesar efectu rii pla ilor drepturilor salariale,
indemniza ii, ajutoare sociale, restituiri; face plata si r spunde de corectitudinea si
exactitatea datelor înregistrate;
conduce registrul de casa zilnic pe care îl preda la contabilitate impreuna cu documentele
anexe a doua zi ;
intocmeste dosare de insolvabilitate asupra unor debitori pe care le supune verific rii
consilierului de urm rire, consilierului juridic si aprob rii conducerii unitatii;
informeaz seful biroului despre eventuale sume de venituri locale, depistate in urma
deplas rilor in teren, pentru încasarea impozitelor si taxelor locale;
obligatia de a confrunta înscrisurile din registrul de rol nominal unic cu cele din evidenta
informatizata, impreuna cu operatorul de rol
preda consilierului de urmarire, la expirare termenului de plata in urma somatiilor, lista
nominala a acestora;
obligatia de a conoaste actele normative privind administrarea creantelor fiscale locale cu
modificarile si completarile aduse.
inlocuiest operatorul de rol si este înlocuit de operator rol sau consilier urmarire in ordinea
mentionata

Compartimentul resurse umane, salarizare
Are urm toarele atribu ii specifice:
întocmirea i supunerea spre aprobare conducerii institu iei a politicii privind resursele
umane în cadrul institu iei; prezint conducerii institu iei propuneri cu privire la elaborarea
Organigramei i a Statului de func ii al prim riei în concordan cu legisla ia în vigoare i
propunerile înaintate de efii de departamente; înainteaz spre avizare Agen iei Na ionale a
Func ionarilor Publici documenta ia în vederea aviz rii; supune aten iei conduc torului
institu iei ini erea proiectului de hot rîrre în vederea aprob rii acestuia de c tre Consiliul
Local Cop a Mic ;
asigur asisten la întocmirea organigramei, statului de func ii pentru serviciile publice
subordonate Consilului Local al ora ului Cop a Mic ;
elaborarea Regulamentului de organizare i func ionare al Prim riei ora ului Cop a Mic în
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colaborare cu efii de compartimente i comisia de implementare a sistemului de control
intern/managerial i supune aten iei conduc torului institu iei ini ierea proiectului de
hot râre în vederea aprob rii de c tre Consiliul Local al ora ului Cop a Mic ; responsabil
cu aducerea la cuno tin a efilor de departamente a ROF-lui, postarea pe site-ul institu iei,
ini ierea procedurii de actualizare a acestuia la propunerea
efilor de
departamente/conducere.
întocmirea, completarea i p strarea dosarelor profesionale/personale ale func ionarilor
publici, demnitarilor i personalului contractual din cadrul institu ii, atât pe suport
electronic cât i pe suport de hârtie; asigur p strarea confiden ialit ii actelor i datelor din
dosarul profesional cu excep iile prev zute de H.G. 432/2004; întocme te i actualizeaz
Registrul general de eviden al salaria ilor;
coordoneaz , monitorizeaz procesul de întocmire al fi elor de post în colaborare cu efii
de departamente; ia m suri în vederea aprob rii acestora de c tre conduc torul insti iei;
r spunde de gestionarea acestora i arhivarea lor;
realizeaz la solicitarea efilor de departamente demersurile necesare organiz rii
concursurilor în vederea ocup rii posturilor vacante cu respectarea legisla iei în vigoare;
asigur consultan în acest domeniu serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
ora ului Cop a Mic ;
urm re te
i realizeaz
corecta aplicare a prevederilor legale privind:
încadrarea/numirea/stabilirea salariilor/modificarea raporturilor de serviciu/munc sens în
care
întocme te documenta ia de numire în func ie a salaria ilor;
ine eviden a fi elor de evaluare a performan elor profesionale individuale ale salaria ilor ;
întocme te documenta ia privind promovarea în grade profesionale/ promovarea în clas a
salaria ilor;
întocme te documenta ia în vederea modific rii, suspend rii, încet rii raportului de
serviciu/munc i sanc ion rii personalului;
coordoneaz i monitorizeaz procesul de evaluare anual a performan elor profesionale
individuale ale salaria ilor din cadrul isntitu iei sens în care comunic
efilor de
departamente: criteriile de performan în baza c rora se realizeaz evaluarea; perioada în
care se realizeaz evaluarea; modelul cadru stabilit de lege; asigur consultan efilor de
compartimente/salaria ilor în scopul aplic rii corecte a procedurilor de evaluare; ia m suri
în vederea aprob rii acestora de c tre conduc torul institu iei i p strarea acestora,
respectiv eviden ierea calificativelor în dosarul profesional al salaria ilor;
elaboreaz Planul anual de perfec ionare profesional a salaria ilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, îl înainteaz spre consultare Comisiei paritare constituite la
nivelul institu iei, conduc torului institu iei în vederea aprob rii i Agen iei Na ionale a
Func ionarilor Publici spre informare; fundamenteaz i comunic sec iunii economice
fondurile necesare realiz rii preg tirii profesionale; acord aviz favorabil/negativ motivat
solicit rilor salaria ilor referitoare la cursurile de formare profesional ;
elaborarea proiectul Planului de ocupare a func iilor publice vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului ora ului i al serviciilor publice subordonate consiliului local
i le supuse analizei conduc torului institu iei; întocme te documenta ia i o transmite
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în vederea aviz rii ei; supune aten iei
conduc torului institu iei ini ierea proiectului de hot râre în vederea aprob rii de c tre
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Consiliul Local al ora ului Cop a Mic .
corodoneaz , centralizeaz i supune aprob rii conducerii planificarea concediilor de
odihn ; ine eviden a nominal i anual a: concediilor de odihn , a concediilor de
incapacitate de munc , a concediilor f r salar, etc.
întocmirea i predarea c tre salariat a dosarului de pensionare ( pentru munc depus i
limit de vârst , pesnionare anticipat , pensionare pe caz de boal ) ; elibereaz acestuia
originalul dosarului profesional i adeverin a care atest vechimea în institu ie;
colaborarea cu A.N.F.P pentru realizarea atribu iilor privind organizarea, salarizarea i
perfec ionarea salaria ilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;
responsabil cu constituirea comisiei paritare i a comisiei de diciplin la nivelul institu iei;
propune conduc torului institu iei m surile necesare în vederea func ion rii acestora,
reconfirm rii mandatelor acestora sau declan area procedurilor impuse de legisla ie;
asigur aducerea la cuno tin a salaria ior a atribu iilor celor dou comisii; sus ine
activitatea comisiilor în solu ionarea cazurilor i pune la dispozi ia pre edin ilor celor dou
comisii documentele solicitate;
elaborarea/actualizarea Regulamentului Intern al institu iei; supune aten iei conduc torului
institu iei aprobarea acestuia prin act administrativ; asigur aducerea la cuno tin a
salaria ilor a prevederilor acestuia, respectiv postarea pe site-ul institu iei;
întocmirea i predarea la teremene a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, anuale
privind num rul salaria ilor i cheltuielile institu iei cu for a de munc ; întocme te i pred
la termen alte situa ii solicitate de Institu ia Prefectului - Jude ul Sibiu, D.G.F.P., Curtea
de Conturi, etc; întocme te i pred la termen Declara ia 112 privind obliga iile de plat a
contribu iilor sociale, impozitul pe venit i eviden a nominal a persoanelor asigurate;
întocme te anual pân la data de 28.02 fi ele fiscale FFI i FF2 pe care le depune în format
electronic la DGFP i 1 exemplar comunic salaria ilor.
elibereaz la solicitarea salaria ilor adeverin e i copii certificate din dosarul profesional;
întocmirea statelor de plat i calcularea oric ror indemniza ii sau drepturi salariale ale
salaria ilor, consilierilor locali, colaboratorilor; programarea datei pl ii acestora i
comunicarea sumei totale D.G.F.P. - Trezoreriei municipiului Media ..
organizeaz i realizeaz gestiunea resurselor umane, a func iilor publice i a func ionarilor
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului sens în care colaboreaz direct cu
Agen ia Na ionala a Func ionarilor Publici care-i acord asisten de specialitate i
coordonare metodologic ; asigur constituirea, actualizarea bazei de date referitoare la
func iile publice i func ionarii publici i a registrului general de eviden al salaria ilor
transmi ând Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici modific rile intervenite conform
machetelor standard aprobate;
asigur sprijin i consultan efilor de compartimente care au în subordine salaria i afla i
la debutul lor profesional în stabilirea unui program individual aprobat de conduc torul
institu iei;
asigur numirea unui îndrum tor al salariatului debutant pe tot parcursul perioadei de
stagiu; la sfâr itul perioadei de stagiu în baza rapoartelor încheiate de îndrum tor i eful
de compartiment formuleaz conduc torului institu iei propunerea de men inere sau
eliberarea din func ie.
fundamentarea a solicitarea directorului executive a necesarului de fonduri anuale pentru
cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu preg tirea i formarea profesional precum i
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cheltuielile cu birotica necesare func ion rii biroului;
elaboreaz i prezint salara ilor institu iei materiale cu caracter informativ i didactic pe
probleme de specialitate cu privire la: etic , conduit , disciplin , legisla ia specific
aplicabil salaria ilor, incompatibilit i i conflict de interese, modific ri majore ale
legisla iei; asigur din oficiu sau la solicitarea scris /verbal salaria ilor consultan în
aceste probleme;
asigur implementarea, monitorizarea codului de conduit al func ionarilor publici;
elaboreaz un ghid de bune practici în Institu ie;
verific prin sondaj cel pu in odat pe s pt mân prezen a salaria ilor la serviciu în baza
condicii de prezen ;

8.2.5.Biroul managementul proiectelor i achizi ii publice, Unitate de
Implementare Proiecte Cop a Mic
Managementul proiectelor
1.Asigur transformarea efectiv i la timp a resurselor proiectului în activit i i produse concrete,
care vor duce la atingerea rezultatelor scontate:
-Responsabilitate pentru managementul zilnic al proiectului-organiza ional i conceptual;
-Asigur un circuit informa ional adecvat;
-Întocme te planuri detailate de lucru i monitorizeaz respectarea implement rii acestora;
-Asigur executarea la timp a activit ilor;
-Organizeaz i coordoneaz procurarea de bunuri i servicii în cadrul proiectului;
-Preg te te rapoartele proiectului;
-Faciliteaz i particip la identificarea i selectarea personalului proiectului i a consultan ilor;
-Formuleaz specifica iile pentru echipamente, bunuri, ce urmeaz a fi procurate în cadrul
proiectului;
-Ghideaz lucrul consultan ilor i contractan ilor, supraveghind desf urarea activit ilor, conform
planului de lucru negociat;
-Faciliteaz cooperarea dintre i între consultan i/exper i i partenerii proiectului;
-Particip la toate evenimentele proiectului, asigurând preg tirea adecvat a acestora;
2.Identific , elaboreaz limita capacit ilor proprii i promoveaz programe de dezvoltare
economic i social ale ora ului Cop a Mic ;
3.Întocme te cererile de finan are pentru diferite proiecte;
4.Sus ine rela ii de parteneriat cu to i factorii de promovare economic i social , persoane fizice,
juridice sau alte institu ii;
5.Identific surse i programe de finan are intern i extern pentru punerea în aplicare a
proiectelor proprii;
6.Reprezint interesele Prim riei ora ului Cop a Mic în rela ia cu Agen ia pentru Dezvoltare
Regional CENTRU , precum i rela ia cu al i poten iali parteneri interesa i în implementarea de
programe i proiecte de dezvoltare;
7.Propune priorit ile i urgen ele legate de elaborarea i implementarea strategiilor stabilite pe
termen scurt, mediu i lung;
8.Colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul Prim riei, în vederea îndeplinirii sarcinilor de
serviciu;
9.Întocme te sinteze, rapoarte, inform ri privind domeniul s u de activitate;
10.Opereaz pe calculator programele proprii specifice domeniului s u de activitate;
11.Întocme te proiecte de hot râri i de dispozi ii specifice domeniului de activitate;
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12.Implementeaz proiecte finan ate din fonduri ale Uniunii Europene, fonduri proprii sau alte
fonduri, asigurând cooperarea între parteneri i urm re te finalizarea acestora;
13.Îndepline te i alte sarcini stabilite prin lege, hot râri ale Consiliului Local i dispozi ii ale
Primarului.

Achizi ii publice
1.R spunde de întocmirea programelor anuale de achizi ii publice, pe baza propunerilor f cute de
c tre compartimentele din cadrul Prim riei ora ului Cop a Mic ;
2.R spunde de estimarea valorii contractelor de achizi ii, în baza comunic rilor f cute de
compartimentele interesate, cu privire la aloca iile aferente fiec rei achizi ii propuse;
3.Asigur i r spunde de organizarea i desf urarea procedurilor de achizi ii publice, conform
legisla iei în vigoare, dup cum urmeaz :
a) publicitatea achizi iilor publice (anun uri de inten ie, de participare i de atribuire);
b) întocmirea documenta iilor de atribuire i a celor descriptive, l murirea eventualelor neclarit i
legate de acestea;
c) întocmirea notei estimative a contractului, a notei justificative cu privire la procedurile de
achizi ii publice alese i a notei justificative cu privire la criteriile de selec ie;
d) întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii
contractelor de achizi ie public ;
e) întocmirea rapoartelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizi ie public ;
f) asigur desf urarea propriu-zis a procedurilor de achizi ie public pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii i lucr ri;
g) intocmeste si particip la încheierea contractelor de achizi ie public ;
h) urm re te respectarea contractelor de achizi ii publice din punct de vedere al respect rii
valorilor i termenelor, confirmarea realit ii regularit ii i legalit ii pl ilor aferente contractelor
f cându-se de compartimentele care au propus achizi ia public respectiv ;
4. Colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul Prim riei la fundamentarea programelor
anuale de achizi ii publice.

Regulament de Organizare i Func ionare al Unit ii de Implementare a
Proiectului
Copsa Mica in vederea asigur rii managementului
proiectelor finan ate prin Programele multianuale prioritare de mediu si
gospod rire a apelor
(cf.Dispozi ia Primarului ora ului Cop a Mic nr.76/2007)
Prescurt ri i defini ii
MMGA Ministerul Mediului si Gospod ririi Apelor
UAT Unitatea Administrativ Teritoriala
MFP
Ministerul Finan elor Publice
UIP
Unitatea de Implementare a Proiectului
ROF
Regulamentul de Organizare i Func ionare
Conven ie Conven ia privind finan area si implementarea programului multianual de mediu
si gospod rire a apelor
Subprograme - subprogramul Reabilitarea zonei fierbin i Copsa Mica si subprogramul Sistem
zonal de gestionare de euri urbane in jude ul Sibiu
Unitatea de Implementare a Proiectului (denumit în continuare UIP)
reprezint unitatea
înfiin at în cadrul UAT, îns rcinat cu implementarea de zi cu zi, managementul fizic, financiar
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i monitorizarea celor trei subprograme
CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) este unitatea înfiin at în cadrul Primairiei
ora ului Copsa Mica (UAT), prin Dispozi ia Primarului ora ului Copsa Mica nr. 76/2007 care
asigur implementarea de zi cu zi, managementul fizic, financiar i monitorizarea pentru
programele multianuale prioritare de mediu si de gospod rire a apelor si anume: Program pilot
pentru reabilitarea zonelor fierbin i Zlatna si Copsa Mica, subprogramul Reabilitarea zonei
fierbin i Copsa Mica si programul Sistem integrat de management al de eurilor in municipiul
Iasi, Jude ele Satu Mare si Sibiu, subprogramul Sistem zonal de gestionare de euri urbane in
jude ul Sibiu
Cadrul legal în baza c ruia UIP este înfiin at i func ioneaz este urm torul:
O.G. 40/2006 pentru aprobarea si finan area programelor multianuale prioritare de mediu
si gospod rire a apelor ;
Legea nr. 61/2007 privind aprobarea OG 40/2006;
H.G. 1267/2006 privind unele masuri pentru realizarea Programelor multianuale prioritare
de mediu si gospod rire a apelor ce con in obiective de investi ii in infrastructura de mediu
ale unitatilor administrativ teritoriale care se vor executa in perioada 2006 2009;
H.G. 536/2006 si H.G. 571/2006 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
UIP este autorizat s desf oare urm toarele func ii administrative i procedurale:
Managementul fondurilor proiectului
Planificarea proiectului, conform structurii sale financiare
Coordonarea circuitului resurselor financiare, împreun cu MMGA
Organizarea achizi iilor de bunuri, servicii i lucr ri:
o Participarea la elaborarea termenillor de referin i a specifica iilor tehnice
o Preg tirea documenta iei de licita ie standard i lansarea licita iilor
o Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licita ie în cadrul
procesului de evaluare a ofertelor
o Realizarea, preg tirea i semnarea contractelor
Asigurarea contabilit ii financiare a proiectelor
Managementul contractelor
Managementul pl ilor
Procesul de monitorizare i evaluare
Monitorizarea realiz rii obliga iilor asumate prin Conven ia privind finan area si
implementarea programului multianual de mediu si gospod rire a apelor
CAPITOLUL II ATRIBU IILE UNIT II DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
1. Managementul Administrativ
În esen , principalele func ii administrative ale UIP vor fi:
a. Opera ionale i Tehnice:
UIP va asigura monitorizarea i coordonarea tuturor activit ilor din Subprograme pân la
finalizarea lor i se va asigura c atât contractan ii cât i institu iile beneficiare responsabile pentru
diferite activit i din cadrul subprogramelor î i vor executa sarcinile în mod satisf c tor i cu
respectarea termenelor stabilite.
b. De coordonare i administrare a fondurilor:
UIP va asigura coordonarea i implementarea achizi iilor i se va asigura c toate lucr rile,
echipamentele i serviciile finan ate în cadrul subprogramelor sunt procurate în deplin
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concordan cu cadrul legal din România i c licita iile sunt organizate i contractele acordate în
mod competitiv i transparent. UIP-ul va elabora Planul de Achizi ii i va nominaliza Comisiile de
Licita ie. UIP-ul va întocmi contractele i le va trimite spre semnare persoanelor împuternicite.
UIP-ul va întocmi termenii de referin i va contracta serviciile de consultan i asisten tehnic .
UIP va asigura preg tirea i transmiterea c tre MMGA, a cererilor de pl i integral documentate,
pentru a permite umplerea Contului Special la timp, astfel încât s nu existe întârzieri de plat
c tre contractori sau consultan i.
UIP î i va exercita responsabilitatea total privind managementul financiar i administrarea
contractelor din cadrul Programului. UIP-ul se va asigura c înregistr rile financiare sunt complete
i c rapoarte financiare actualizate sunt întocmite i transmise la timp c tre MMGA, conform
cerin elor de raportare i a prevederilor din Conventie.
c. De colaborare:
UIP va stabili i men ine o comunicare i leg tur constant cu MMGA, cu speciali tii relevan i
din cadrul departamentelor MMGA i cu entit ile relevante în toate problemele care privesc
implementarea i supervizarea subprogramelor .
d. De raportare:
UIP va fi responsabil de preg tirea Rapoartelor privind Progresul Implement rii, care informeaz
asupra st rii sau a progresului implement rii Subprogramelor i pentru transmiterea regulat a
acestora c tre MMGA. La sfâr itul Proiectului, UIP va elabora Raportul de Finalizare a
Proiectului.
2. Managementul Financiar
Tragerile din împrumut:
UIP va fi responsabil de întregul management financiar din cadrul Proiectului, administrând
resursele bugetare financiare alocate pentru subprograme. UIP va gestiona Contul Special, deschis
la Trezoreria Copsa Mica.
Responsabilit ile privind managementul financiar ale UIP includ de asemenea, urm toarele:
1. planificarea i controlul tuturor opera iunilor financiare, contabile, logistice i administrative
legate de subprograme, cum ar fi: plata contractelor de lucr ri i servicii i a achizi iilor ce
decurg din acestea, înregistrarea tuturor materialelor i bunurilor de capital;
2. men inerea leg turii cu Direc ia Buget-Finan e din MMGA, cu MFP etc.;
3. inerea înregistr rilor financiare i a documenta iei privind toate cheltuielile i tragerile din
cadrul subprogramelor, actualizate la zi. Toate înregistr rile vor fi p strate i tranzac iile vor fi
înregistrate i raportate în conformitate cu legisla ia in vigoare. Regulat, vor fi transmise c tre
MMGA liste cu toate înregistr rile financiare si rapoarte lunare de progres;
4. preg tirea, urm rirea i actualizarea, unde este cazul, a Planului de Achizi ii pentru contractele
de lucr ri i servicii pentru a fi corelat cu calendarul de achizi ii ;
5. transmiterea c tre MMGA de aplica ii documentate de retragere/tragere pentru a permite
alimentarea la timp a Contului Special;
6. realizarea pl ilor direct c tre contractorii de lucr ri/echipamente în baza lucr rilor finalizate
m surate i certificate de supervisorii lucr rilor de la loca ia proiectului; emiterea pl ilor în
baza contractelor de consultan , dac acestea exist .
3. Managementul Tehnic
Managementul lucr rilor de construc ii:
UAT împreuna cu firma care a executat proiectele tehnice ale subprogramelor vor urmari
Supervizarea tehnic a lucr rilor, inclusiv monitorizarea i asigurarea unei calit i i a unei
performan e satisf c toare a antreprenorilor;
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M surarea periodic i final i avizarea lucr rilor finalizate pentru realizarea pl ilor c tre
contractori.
În baza autorizatiilor i permiselor emise de autorit ile competente, UIP va elabora
Termenii de Referin
i va ini ia procedura de achizi ie publica pentru atribuirea
contractelor cu firmele specializate în construc ii, pentru fiecare sub-program în parte.
Procedurile de achizi ii utilizate în cadrul procesului de atribuire a contractului vor
respecta legisla ia în vigoare (a se vedea mai jos). Comisiile de evaluare a ofertelor vor fi
formate din membrii ai UIP i al i speciali ti, în func ie de nevoile tehnice care pot ap rea.
UIP va procesa cererile de pl i i va pl ti lucr rile/contractorii direct.
Pentru fiecare sub-program (in func ie de necesita i si de complexitatea lucr rilor), UIP va
propune UAT contractarea serviciilor de diriginte de antier independent si va asigura
achizi ia publica pentru atribuirea contractului de servicii diriginte de antier, pentru a
verifica în mod independent calitatea, stadiul i acceptabilitatea lucr rilor efectuate pentru
fiecare caz în parte. Dirigintele de antier va furniza rapoarte informative scrise, complete,
periodice UIP cu privire la concluziile sale, inclusiv evalu ri ale calit ii lucr rilor i a
progresului înregistrat.
4. Managementul achizi iilor
UIP va avea responsabilitatea privind procedurile de achizi ii publice care vor fi efectuate în
conformitate cu legea româneasc în vigoare, respectiv Ordonan a de Urgen nr. 34 din 19 aprilie
2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri
publice i a contractelor de concesiune de servicii cu complet rile i modific rile ulterioare,
aprobat prin Legea nr. 337 din 17 iulie 2006.
Pentru a men ine un control strict asupra procesului de achizi ii în cadrul Subprogramelor i a
putea monitoriza conformitatea cu procedurile convenite, UIP va coordona toate procedurile de
achizi ii de lucr ri, echipamente i servicii legate de implementarea Subprogramelor.
Un Plan de Achizi ii detaliat va fi transmis c tre MMGA spre aprobare.
5. Monitorizare
Rapoartele privind Progresul Implement rii:
UIP va monitoriza prin speciali tii proprii i cu ajutorul firmelor de audit performan a
implement rii proiectului. UIP va preg ti Rapoarte privind Progresul Implement rii lunar, pe
întreaga perioad de derulare a proiectului i le va transmite c tre MMGA. Con inutul acestor
Rapoarte este specificat în Anexa nr. 3 la Conven ie.
Aceste Rapoarte vor detalia cel pu in:
Progresul înregistrat de fiecare sub-program, inclusiv o analiz a realiz rilor comparativ cu
starea ini ial ;
Starea utiliz rii bugetului alocat;
Evolu ia Planului Financiar al Proiectului, incluzând tabele financiare detaliate privind
cheltuielile efectuate în cadrul proiectului i costurile pentru fiecare sub-program în parte;
Detalii privind managementul proiectului, probleme identificate pe parcursul implement rii
proiectului i solu ii propuse.
Raportul de Finalizare a Proiectului:
La finalul implement rii sub-programelor, UIP va preg ti i va transmite la MMGA un Raport de
Finalizare a subprogramelor care va con ine o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale
i de mediu ale proiectului. Raportul de Finalizare a Proiectului va cumula informa ia din
Rapoartele privind Progresul Implement rii, coresponden a cu MMGA i va con ine o compara ie
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între activit ile finalizate i cele programate ini ial.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORIC
A UNIT II DE
MANAGEMENT A PROIECTULUI SI MODUL DE LUCRU
UIP func ioneaz în structura UAT, în coordonarea Primarului ora ului Copsa Mica. Pentru
realizarea proiectului, UIP va colabora cu orice alt compartiment relevant (buget, investi ii,
urbanism, etc) sau alte institu ii publice, pentru asigurarea suportului tehnic, ori de câte ori este
necesar.
UIP reuneste, conform dispozi iei de infiintare a acesteia 7 persoane, i anume:
1. Mihalache Daniel Tudor Primarul ora ului Copsa Mica
2. Deaconu Adrian
consilier tehnic (persoana responsabila pentru implementarea
subprogramelor);
3. Suciu Silvia contabil sef (persoana autorizata pentru certificarea cheltuielilor);
4. erban Dorin consilier juridic
5. Draghiciu Paul consilier tehnic
6. Reprezentantul proiectantului
7. Diriginte de antier;
În func ie de necesit i, pentru anumite lucr ri temporare, vor putea fi cooptati consultan i.
Sediul UIP se afl în cadrul Prim riei ora ului Cop a Mic .
Toate cheltuielile opera ionale ale UIP, inclusiv materialele de birou, cheltuielile de utilizare a
ma inii, mobilierul, computerele, telefoanele, faxurile, cheltuielile de deplasare precum i
retribuirea personalului UIP, inclusiv impozitele, taxele i contribu iile aferente se suport de la
bugetul UAT, cu excep ia reprezentantului proiectantului, dirigintelui de antier si a Primarului
ora ului Copsa Mica.
Conducerea UIP este asigurat de Primarul ora ului Copsa Mica.
UIP se va întruni in sedinte de lucru, saptamanal, de regula in fiecare zi de vineri, si ori de cate ori
este nevoie, pentru rezolvarea problemelor ap rute cu ocazia implement rii subprogramelor si
luarea deciziilor in acest sens. La aceste întâlniri va fi convocat obligatoriu si reprezentantul
constructorului.
Personalul UIP are obliga ia s respecte confiden ialitatea informa iilor ob inute în exercitarea
atribu iilor de serviciu
8.2.6.Serviciul Public de Asisten Social , înfiin at prin Hot rârea Consiliului
Local al ora ului Cop a Mic nr.28/2003, are urm toarele atribu ii specifice:
In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu
modific rile i complet rile ulterioare i a prevederilor H.G. nr.1099/2001 pentru aplicarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, ale Legii nr.116/2002 privind
prevederea i combaterea marginaliz rii sociale i ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002:
- Înregistreaz i solu ioneaz cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.
- Întocme te anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.
- Stabile te dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia i data efectu rii pl ii ajutorului social.
- Urm re te îndeplinirea de c tre beneficiarii de ajutor social a obliga iilor ce le revin.
- Modific cuantumul ajutorului social, suspend i înceteaz plata ajutorului social, conform
normelor de aplicare a legisla iei în domeniu.
- Efectueaz periodic noi anchete sociale în vederea respect rii condi iilor care au stat la baza
acord rii ajutorului social.
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- Inregistreaz i solu ioneaz pe baz de anchet social cererile de acordare a ajutoarelor de
urgen .
- Transmite în termen legal la Direc ia de Munca si Protectie Social Sibiu situa iile statistice
privind aplicarea Legii nr.416/2001
- Intocme te situa ia privind persoanele i familiile marginalizate social i stabile te m suri
individuale în vederea prevenirii i combaterii marginaliz rii sociale.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea i
combaterea marginaliz rii sociale:
- identifica persoanele i familiile care se g sesc în aceast situa ia de marginalizare sociala i
stabileste m suri individuale în vederea prevenirii marginaliz rii sociale a acestora.
- asigura accesul persoanelor i familiilor marginalizate, identificate la locuin i la serviciile
publice de strict necesitate, cum sunt: ap , energie electric , gaze naturale, termoficare etc.
- asigura accesul la o locuinta, la sanatate, la educatie.
In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asisten a social a persoanelor
vârstnice:
- Intocme te anchetele sociale privind stabilirea sau respingerea dreptului de incriere in cadrul
Centrului de sprijin la domiciliu pentru varstnici Copsa Mica.
- Identifica nevoile sociale ale potentialilor beneficiari.
- Acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu in functie de nevoile identificate:
- Intocmeste zilnic, fise privind activitatea ingrijitoarelor la beneficiarii Centrului.
- Intocmeste trimestrial, rapoarte de activitate privind serviciile acordate varstnicilor.
- Intocmeste fise de evaluare sociomedicala in vederea acceptarii unei persoane varstnice intr-o
unitate de asistenta medico-sociala.
- Stabileste servicii si masuri in vederea prevenirii sau limitarii unor situatii de dificultate sau
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziunea sociala a persoanelor varstnice
In aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind aloca ia de stat pentru copii, cu
modific rile i complet rile ulterioare, urm re te:
- Prime te cererile pentru acordarea aloca iei de stat pentru copiii pre colari precum i actele
doveditoare din care rezult îndeplinirea condi iilor legale de acordare a acestui drept.
- Intocme te i înainteaz Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Sibiu, borderoul privind
situa ia cererilor înregistrate pentru acordarea aloca iei de stat.
- Prime te cererile i propune AJPS Sibiu, pe baz de anchet social schimbarea
reprezentantului legal al copilului i plata aloca iei de stat restant .
În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:
ine eviden a cererilor de acordare a aloca iilor de nou n scu i;
- Propune Primarului pe baz de referate de specialitate acordarea prin dispozi ie a aloca iei de
nou n scu i;
- Întocme te statul de plat lunar pentru acordarea aloca iei de nou n scu i în baza dispozi iilor
primarului;
- Întocme te lunar Borderoul centralizator al aloca iilor de nou n scu i i îl transmite Agentiei
Judetene pentru Prestatii Sociale Sibiu;
- Elibereaz adeverin e privind acordarea, dup caz, neacordarea (nega ii) de aloca ii de nou
n scu i;
În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind aloca ia familial complementar i
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aloca ia de sus inere pentru familia monoparental , cu complet rile ulterioare:
- Prime te cererile i a declara iilor pe propria r spundere depuse de familiile care au în
între inere copii în vârst de pân la 18 ani;
- Verific prin anchete sociale îndeplinirea de c tre solicitan i a condi iilor de acordare a
aloca iei familiale complementare sau a aloca iei de sus inere pentru familia monoparental ;
- Propune pe baz de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispozi ie, dup caz, a
aloca iei familiale complementare / de sus inere pentru familia monoparental ;
- Efectueaz periodic anchete sociale în vederea urm ririi respect rii condi iilor de acordare a
dreptului de acordare a aloca iei familiale complementare sau a aloca iei de sus inere pentru
familia monoparental ;
- Propune pe baz de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispozi ie, dup caz, a
aloca iei familiale complementare / de sus inere pentru familia monoparental ;
- Întocme te i transmite Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Sibiu: Borderoul privind
cererile noi de acordare a aloca iei familiale complementare / de sus inere pentru familia
monoparental aprobate prin dispozi ia primarului în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.105/2003 împreun cu cererile i dispozi iile de aprobare ale primarului; Borderoul privind
suspendarea sau dup caz, încetarea dreptului de acordare a aloca iei.
- Comunic familiilor beneficiare dispozi ia primarului de acordare / respingere / modificare /
încetare a dreptului la aloca ia familial complementar / de sus inere pentru familia
monoparental
In aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protec ia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap:
- Verific prin anchet social îndeplinirea de c tre solicitan i a condi iilor legale privind
încadrarea acestora în func ia de asistent personal i propune aprobarea, dup caz, respingerea
cererii persoanei care solicit angajarea în func ia de asistent personal al persoanei cu handicap
grav;
- Verific periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu
handicap grav.
- Întocme te referatul constatator în urma verific rilor periodice efectuate i propune dup caz,
men inerea, suspendarea sau încetarea contractului de munc al asistentului personal al persoanei
cu handicap grav;
- Avizeaz rapoartele semestriale de activitate întocmite de asisten ii personali ai persoanelor cu
handicap grav, privind activitatea i evolu ia st rii de s n tate i handicap, a persoanelor asistate;
- Întocme te anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în
vederea reexpertizãrii i încadrãrii într-un grad de handicap.
- Intocmeste anchete sociale in vederea evaluarii starii sociomedicale, in vederea obtinerii
certificatului de handicap a persoanelor adulte si a copiilor..
- Eviden a gratuit ilor pe transportul local în comun pentru urm toarele categorii de persoane
(banii sunt de la bugetul local):
cu handicap, vârstnice, asisten ii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Se întocmesc tabelele cu beneficiari, documentatie, procese verbale, intocmit legitimatii.
In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protec ia i promovarea
drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu
privire la actele de stare civil , cu modific rile ulterioare, Ordinul nr.69/2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec iei copilului al
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Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei Autoritatea Na ional pentru Protec ia
Copilului i Adop iei:- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativteritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si
sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
- identific , copiii lipsi i în mod ilegal de elementele constitutive ale identit ii lor sau de unele
dintre acestea i ia de urgen toate m surile necesare în vederea stabilirii identit ii lor în
colaborare cu institu iile competente;
- propune primarului pe baza dosarului întocmit de Direc ia General de Asisten Social i
Protec ie a Copilului stabilirea prin dispozi ie a numelui i prenumelui copilului abandonat în
maternitate i a c rui mam nu a putut fi identificat ; pe baza dispozi iei de stabilire a numelui i
prenumelui copilului abandonat face declara ia de înregistrare a na terii la Serviciul de Stare
Civil transmi ând direc iei actul de înregistrare a na terii.
- realizeaz demersurile prev zute de lege pentru înregistrarea na terii copilului g sit precum i
a celui p r sit de p rin i în alte unit i sanitare;
- identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru
prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune
primarului spre aprobare prin dispozi ie;
- asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si
obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si
droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului
delincvent;
- propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protectie speciala, in
conditiile legii;
- urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile
si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala
si a fost reintegrat in familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioad de minum 3 luni;
- colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul
protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
- colaboreaza cu unit ile de înv mânt în vederea depist rii cazurilor de rele tratamente,
abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea lu rii m surilor ce se impun.
- colaboreaza cu colectivitatea local în vederea identific rii nevoilor comunit ii i solu ion rii
problemelor sociale care privesc copiii.
OUG 5/2003 privind acordarea de acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a
unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare.
OUG nr.107/2006 pentru modificarea OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru
incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
-Acordare de ajutoare pentru încalzirea locuin ei pe perioada de iarn (noiembrie martie) (plata
se asigur de la bugetul local) cu gaze naturale si lemne; se acord si celor care au ajutor social i
se înc lzesc cu lemne; se întocme te referat, stat de plat ; întocmirea raportului statistic pentru
Direc ia de Munca si Protectie Sociala Sibiu, a centralizatoarelor.
Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti.
O.G nr.3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale.
Acordarea trusoului pentru nou nascuti
Analiza cererilor, verificat documentatie, intocmire centralizator, dispozitii a primarului.
Transmiterea documentelor mentionate A.JPS Sibiu.
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OUG NR.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Intocmirea dosarelor de indemnizatie sau stimulent pentru cresterea copilului pana la varsta de 2
ani, respectiv 3 ani( documente justificative, anchete sociale)

Compartiment Autoritate Tutelar
Func ioneaz în cadrul SPAS i are urm toarele atribu ii specifice :
întocmirea i comunicarea dispozi iilor privind instituirea curatei ei pentru minori, bolnavi,
persoane vârstnice precum i a tutelei pentru persoanele puse sub interdic ie;
întocmirea dispozi iilor privind încuviin area vânz rii, cump r rii de bunuri imobile pentru
minori i persoane bolnave;
numiri de curatori în cauze succesorale pentru minori, sau în orice alt situa ie în care
p rintele este împiedicat s -1 reprezinte, din cauza bolii sau din alte motive.
verificarea în teren în vederea redact rii anchetelor sociale pentru: divor uri, minori care
comit infrac iuni, persoane vârstnice, amânarea sau întreruperea execut rii pedepsei
în cazul condamna ilor cu probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii afla i în eviden ,
precum i în orice alt situa ie, la solicitarea unor institu ii, autorit i;
asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de între inere;
primirea dosarelor în vederea ob inerii indemniza iei sau stimulentului pentru cre terea
copilului în vârst de pân la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap;
verificarea dosarelor privind acordarea aloca iei de stat i transmiterea c tre Agen ia de
Pl i i Presta ii Sociale Sibiu;
întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiz medical -copii i adul i- în
vederea încadr rii într-un grad de handicap;
verificarea anual sau ori de câte ori situa ia o impune a tutorilor i curatorilor afla i în
eviden ;
încuviin ri ridic ri sume care au fost depuse la CEC, pe numele minorilor sau bolnavilor,
în urma unor tranzac ii.
întocmirea documenta iei în vederea acord rii unor ajutoare de urgen , precum i pentru
înhumarea deceda ilor neindentifica i, a celor f r apar in tori sau afla i într-o stare de
dependen social .
efectuarea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilit i în vederea beneficierii de
scutiri la plata impozitului pe cl diri i automobile cu dispozitive adaptate. Estimarea valorii
acestor scutiri în vederea estim rii influen ei asupra bugetului, reevaluare anual a acestor
scutiri; comunicarea cu Compartimentul de Impozite i Taxe Locale.

8.2.7.Rela ii cu publicul, registratur
asigurarea leg turii operative, respectiv transmiterea i primirea de informa ii cu autorit i,
institu ii, cet eni etc^.
oferirea de rela ii cet enilor privind modalitatea de ob inere a unor documente, avize,
aprob ri, etc.;întocmirea de materiale tip rite sau pe suport electronic pentru informarea
cet enilor;
înregistrarea cererilor, sesiz rilor, reclama iilor sau propunerilor adresate prim riei,
predarea spre competent rezolvare compartimentelor de specialitate, urm rirea
solu ion rii i redact rii în termen legal a r spunsului i expedierii lui c tre peti ionar;
coordonarea activit ii legate de audien e la primar, viceprimari i secretar sens în care
efectueaz activit i de planificare a audien elor, consemnaz în Regitru de audien e
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problemele ridicate i solu iile adoptate; întocme te notele de audien
i le distribuie
conform rezolu iei conducerii compartimentelor în vederea formul rii r spunsului;
asigurarea accesului liber la informa ia public ; r spunde de afi area pe site-ul institu iei a
informa iilor de interes public obligatorii a fi cunoscute;
gestionarea solicit rilor în baza Legii 544/2001 venite din partea institu iilor, a massmediei, organiza iilor neguvernamentale, cet eni, etc.sens în care desf oar urm toarele
activit i: înregestrarea cererilor, comunicarea lor compartmentelor de specialitate în
vederea furniz rii de c tre acestea a informa iilor; formularea i transmiterea r spunsurilor
în termen;
întocmirea i pubicarea pe site-ul institu iei a Raportului anual privind accesul la
informa iile de interes public conform structurii prev zute de lege;
organizarea dezbaterilor publice, fie la ini iativa autorit ii locale în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative, fie la ini iativa asocia iilor legal constituite, a cet enilor,
sens în care desf oar urm toarele activit i; desf oar campania public , furnizeaz
proiectele de acte normative celor interesa i, preg te te logistica necesar , asigur
redactarea minutei edin ei publice pe care o comunic compartimentului ini iator al
proiectului de act normativ;
primirea, înregistrarea, eviden ierea i rezolvarea peti iilor ce sunt adresate institu iei;
organizarea func ion rii Registraturii Prim riei ora ului Cop a Mic ; ridicarea
coresponden ei de la oficiul po tal, expedierea prin po t a r spunsurilor.
întoce te i pubic pe site-ul institu iei Raportul anual privind tranparen a decizional
conform structurii prev zute de lege;

8.2.8.Compartiment Agricol i Fond Funciar, administrare spa ii verzi,
mediu, pie e, târguri i cimitire
Compartimentul func ioneaz în cadrul Direc iei tehnice i are urm toarele atribu ii
specifice :
întocmirea registrelor agricole pe suport de hârtie i electronic;
deschiderea de noi pozi ii în registrul agicol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau
de in tori de animale;
operarea modific rilor în registru agricol survenite ca urmare a vânz rilor- cump r rilor,
mo teniri, dona ii etc. dovedite prin acte încheiate în form autentic ;
verificarea pe teren a corectitudinii datelor declarate de c tre contribuabili în Registrul
Agricol;
întocmirea i eliberarea adeverin elor pe baza datelor din Registrul Agricol, solicitate de
c tre cet eni necesare în diferite domenii (fiscal, agrar, al protec iei sociale, edilitarurbanistic, sanitar, colar i alte asemenea);
furnizarea de date din Registrul Agricol la solicitarea instan elor de judecat de toate
gradele;
eliberarea certificatelor de produc tor agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe
pia dup verificarea la domiciliu a existen ei acestora;
verificarea i vizarea pentru conformitate a declara iilor contribuabiilor depuse la DITL în
vederea calcul rii impozitului pe teren;
înregistrarea, eviden a, analiza i verificarea documentelor, prezentarea lor în cadrul
comisiei speciale a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor
fondului funciar; deplasarea în teren pentru punerile în posesie; verificarea i semnarea
proceselor verbale de punere în posesie;
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eviden ierea i eliberarea titlurilor de proprietate în baza legilor fondului funciar;
asigurarea consultan ei privind modul de aplicare a legilor fondului funciar;
promovarea în instan a ac iunilor de anulare i corectare a titlurilor de proprietate gre ite;
verificarea i înregistrarea contractelor de arendare în registrul special conform
prevederilor Legii nr. 16/1994, art.6;
asigurarea între inerii, fertiliz rii i bunei utiliz ri a suprafe elor de p une;
sprijinirea ac iunilor sanitar veterinare pe teritoriul ora ului Cop a Mic ;
urm rirea prest rilor de serviciu a ocoalelor silvice, participarea la efectuarea inspec iilor
în teritoriu, privind p durile ora ului;
asigurarea activit ii ce decurge prin delegarea ca reprezentant al primarului în comisia
pentru constatarea i evaluarea pagubelor produse de calamit ile naturale, dat prin
dispozi ia primarului;
deplasarea pe teren împreun cu comisia de evaluare a pagubelor produse de calamit ile
naturale;
furnizarea periodic (lunar, trimestrial, anual) a datelor statistice solicitate din registrele
agricole de Direc ia Jude ean de Statistic , Direc ia General a Finan elor Publice,
Direc ia General pentru Agricultur .
elibereaz adeverin e privind înscrierile din Registrul Agricol.

8.2.9. Compatimentul Informatic i Gestiune Re ea
Compartimentul se subordoneaz conducerii institu iei i are urm toarele atribu ii specifice :
formularea strategiei de dezvoltare a sistemului informatic, conceperea i elaborarea
proiectelor de dezvoltare a sistemului informatic al institu iilor administra iei publice
locale a ora ului Cop a Mic
lansarea i coordonarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice informa ionale ale
administra iei locale;
implementarea sistemelor informatice în administra ia orasului, monitorizarea i evaluarea
ac iunilor de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare i concordan a
realiz rilor cu normele i metodologiile unitare la nivel na ional;
urm rirea respect rii prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii informatice;
asigurarea respect rii prevederilor legale privind publicarea de date, protec ia datelor
personale i folosirea programelor informatice;
generarea rapoartelor interne confiden iale ne-elaborabile de furnizori externi;
reducerea costurilor pentru analiz , proiectare, realizare, configurare, instalare,
implementare programe, aplica ii i servicii electronice specifice activit ii administra iei
publice;
asigurarea unui timp de r spuns scurt în cazul unor incidente informatice;
realizarea cu sprijinul celorlalte compartimente a studiului i analizei sistemelor
informa ionale existente;
revizuirea periodic a strategiei de informatizare în func ie de realit ile i orient rile
curente în tehnologia informatic , în conformitate cu priorit ile locale, jude ene, na ionale
i tendin ele mondiale în domeniu;
asigurarea compatibilit ii i interoperabilit ii sistemului informatic propriu cu sistemele
informatice în exploatare i cu re ele informa ionale de interes na ional sau local;
coordonarea form rii i perfec ion rii personalului pentru utilizarea tehnologiei
informatice i comunica iilor de date în cadrul programului anual de perfec ionare;
ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

PRIM RIA
ORA ULUI
COP A MIC

1.
2.
3.
4.
5.

REGULAMENT DE ORGANIZARE I
FUNC IONARE

Cod:ROF 01
Edi ia/Revizia I/0
Data:18 septembrie 2012
Pagina 57

participarea la programele, proiectele na ionale i interna ionale în leg tur cu dezvoltarea
sistemelor informatice la care institu ia este partener;
coordonarea, crearea, utilizarea, între inerea, protec ia, arhivarea bazelor de date folosite de
utilizatorii de re ea;
monitorizarea i func ionarea serviciilor oferite pe cale electronic i definirea strategiilor
de extindere ale acestora;
elaborarea programelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatic ;
organizarea i derularea achizi iilor publice din domeniul tehnicii informatice i de
comunica ii;
extinderea sistemelor informa ionale geografice (GIS) i utilizarea lor la fundamentarea
documenta iilor, planurilor de urbanism i amenajarea teritoriului;
asigurarea asisten ei tehnice de specialitate compartimentelor din institu ie, la solicitarea
acestora, în domeniul sistemelor informatice i de comunica ii;
participarea la derularea proiectelor de dezvoltare ce implic folosirea sistemelor
informatice sau de comunica ii;
administrarea re elei de calculatoare a institu iei i leg turile cu re elele interconectate cu
aceasta;
auditarea func ion rii sistemelor informatice, calitatea i eficien a de utilizare, crearea
rapoartelor, documentelor, situa iilor, studiilor, evalu rilor referitoare la activitatea
serviciului, func ionarea sistemului informa ional;
acordarea asisten ei tehnice de specialitate pentru :
îmbun t irea activit ii de rela ii cu publicul i promovarea imaginii localit ii i
a institu iilor autorit ii publice locale a ora ului Cop a Mic ;
îmbun t irea serviciilor publice, simplificarea procedurilor i practicilor administrative;
optimizarea comunic rii i a fluxului de informa ii între consiliul local i institu iile la
nivel local, regional i na ional;
asigurarea accesului cet enilor la informa ii publice (centre de informa ii);
generalizarea treptat a schimbului de informa ii bazat pe documente electronice;
administrarea din punct de vedere func ional i din punct de vedere al organiz rii
informa iei a paginii WEB a institu iei, sens în care elaboreaz i asigur respectarea
procedurii privind administrarea Paginii oficiale de internet a ora ului Cop a Mic .

8.2.10. Biblioteca or eneasc Cop a Mic
semnaleaz titlurile solicitate de cititori, inexistente în colectiile bibliotecii, în vederea
complet rii fondului cu publicatiile respective;
semnaleaz neconcordanta dintre instrumentele de reflectare a publicatiilor din bibliotec
si prezenta efectiv a acestora în depozite;
ofer îndrum ri privind utilizarea cataloagelor si a celorlalte instrumente de reflectare a
colectiilor;
execut operatii de evident primar si individual a publicatiilor si operatii de depozit;
efectueaz operatii de organizare, gestionare si circulatie a publicatiilor în bibliotec ;
desf soar activit ti în sectorul relatii cu publicul (verific permisul de intrare, serveste
publicatiile solicitate, supravegheaz circuitul corect al acestora în procesul lecturii);
particip la formele colective de initiere si perfectionare profesional , având, în acelasi
timp, obligatii în directia autoinstruirii profesionale;
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are obligatia de a se familiariza si, dup caz, a cunoaste foarte bine notiunile fundamentale
legate de automatizarea proceselor de bibliotec , în vederea execut rii unor operatii pe
calculator.

8.2.11. Compartiment transport local
urm re te i asigur desf urarea în bune condi ii a activit ii de transport a personalului în
teren i în delega ie cu autoturismele institu iei;
întocme te lunar FAZ - urile pentru autovehiculele din dotare, urm rind km. parcur i i
încadrarea în consumul normat de carburan i pe fiecare autovehicul;
verific încadrarea în cotele de carburan i a autovehiculelor din parcul auto propriu,
urm re te starea tehnic a acestora precum i respectarea norm rii parcului auto;
urm re te împreun cu personalul, respectiv conduc torii auto, realizarea între inerilor
periodice, repara iilor curente i capitale ale autoturismelor din dotare, prin completarea
fi ei tehnice a autovehiculelor privind consumul de piese/ autovehicul

8.2.12. Între inere, îngrijitor cur enie
face propuneri privind lucr rile de repara ii i între inere a imobilelor i instala iilor aflate
în administrare, urm re te executarea lucr rilor i particip la recep ia final ;
între ine imobilele care se afl în administrare cu toate instala iile i dot rile aferente(
instala ii de înc lzire, gaze, ap canal, electricitate,clim , etc);
încheie, urm re te i controleaz modul de derulare a contractelor cu furnizorii de servicii,
verific periodic consumurile de energie electric , gaze, ap - canal, i salubritate;
asigur , organizeaz i r spunde de starea de cur enie a institu iei, precum i de
respectarea normelor de igien a înc perilor i a spa iilor anexe;
asigur dotarea cu materiale igienico-sanitare i produse de protocol
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Sec iunea nr.IX - ALTE REGLEMENT RI
9.1.Declara ia de avere i de interese.
Pentru asigurarea exercit rii func iilor i demnit ilor publice în condi ii de impar ialitate,
integritate, trasparen , prin organizarea în mod unitar i institu ionalizat a activit ii de control al
averii dobândite în perioada exercit rii mandatelor sau a îndeplinirii func iilor respective i a
verific rii conflictelor de interese, precum i de sesizare a incompatibilit ilor, to i demnitarii,
func ionarii publici i personalul contractual din cadrul Prim riei ora ului Cop a Mic sunt
obliga i s depun Declara iile de avere i Declara iile de interese, conform prevederilor legale în
vigoare.

9.2.Publicarea anun urilor în mass-media
(1) Informa iile care se public obligatoriu, sub form de anun , în mass-media local i, de la caz
la caz, în mass-media central , sunt:
- data, locul, ora i ordinea de zi a edin elor Consiliului local al ora ului Cop a Mic ;
- ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administra iei publice a ora ului
Cop a Mic
- anun urile de licita ie pentru achizi ii publice, vânz ri de bunuri, închirieri, concesion ri;
- anun uri privind dezbaterea public a unor poiecte de hot râri cu caracter normativ sau alte
dezbateri publice de interes general;
- hot rârile cu caracter normativ ale Consiliului local al ora ului Cop a Mic ;
- anun uri privind restric ion ri în furnizarea unor servicii publice, modific ri în traficul rutier;
- alte anun uri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi
legale.
(2) Transmiterea anun urilor se face prin Cabinetul Primarului, în baza unui referat al
compartimentului de resort, care va cuprinde: textul anun ului, data apari iei, num rul de apari ii i
zilele de apari ie.

9.3.Perfec ionarea profesional a salaria ilor
(1) Formele prin care se realizeaz formarea profesional a salaria ilor sunt: programe de formare
profesionale organizate de c tre furnizorii de programe autoriza i, stagii de practic i specializare
în ar sau str in tate; instructaje interne, participarea la conferin e i seminarii, în ar sau în
str in tate.
(2) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesional ini iate de
angajator se suport din bugetul local, conform planului anual aprobat de primar.
(3) Propunerile de participare la programele de perfec ionare se realizeaz de c tre efii de
compartimente, luând în calcul evaluarea performan elor profesionale individuale, a modific rilor
intervenite în legisla ie, respectiv necesit ile de preg tire profesional ale salaria ilor.
(4) Organizarea i desf urarea form rii profesionale a salaria ilor se desf oar conform sec iunii
din Regulamentul Intern aprobat prin Dispozi ia primarului.

9.4.Utilizarea tehnicii de calcul
(1) Salaria ii Prim riei au obliga ia de a utiliza tehnica de calcul din dotare -calculatoare,
imprimante, copiatoare - numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost
atribuite.
(2) Este interzis permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara institu iei.
(3) In cazul apari iei unor defec iuni în func ionarea aparaturii, salaria ii au obliga ia de a anun a
Serviciul Informatic i Gestiune Re ea sau Biroul Administrativ, dup caz.
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(4) Este interzis instalarea oric ror programe sau aplica ii f r acordul Serviciului de
Informatic i Gestiune Re ea. Este interzis instalarea i utilizarea jocurilor pe calculator.
(5) Accesul la internet se face numai în interes de serviciu. Serviciul Informatic
i
Gestiune Re ea va monitoriza site-urile accesate de c tre salaria ii institu iei. Fiecare utilizator
prime te o parol de acces i are limitare la nivelul de acces la alte calculatoare.

9.5.Utilizarea telefoanelor
(1) Salaria ii Prim riei au obliga ia utiliz rii telefoanelor mobile i fixe numai pentru convorbiri
în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonan ei nr 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoturismele autorit ilor administra iei publice i institu iile
publice,cu complet rile i modific rile ulterioare.
(2) Convorbirile pe mobil, RDS sau interna ionale se pot efectua de pe telefon fix din cadrul
compartimentelor. eful de compartiment accept bun de plat pentru valoarea convorbirilor
efectuate din cadrul compartimentului de resort.

9.6.Utilizarea autoturismelor din dotare
(1) Autoturismele din dotare sunt folosite numai în scop de serviciu, conform program rii pe
servicii întocmite de viceprimar.
(2) In anumite situa ii bine justificate sau în cazul unor deplas ri în delega ie, în ar sau în
str in tate, angaja ii pot utiliza autoturismul propriu, cu decontarea cheltuielilor cu combustibilul,
conform normativelor în vigoare.
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Sec iunea nr. X - DISPOZI II FINALE
10.1.Elaborarea Fi elor de post
(1) In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare ef de serviciu, birou
sau compartiment va elabora Fi a postului pentru fiecare post aprobat în organigrama Aparatului
de specialitate al Primarului.
(2) Redactarea Fi elor de post se va face pe suport electronic i pe suport de hârtie în trei
exemplare: unul pentru salariat, unul pentru eful compartimentului i unul pentru Biroul Resurse
Umane Salarizare..

10.2.Respectarea
Func ionare

prevederilor

Regulamentului

de

Organizare

i

(1) To i salaria ii Prim riei ora ului Cop a Mic sunt obliga i s cunoasc , s respecte i s aplice
prevederile prezentului Regulament de Organizare i Func ionare. In acest scop Biroul Resurse
Umane, Salarizare va asigura transmiterea Regulamentului efilor tuturor compartimentelor, care
sunt responsabili cu aducerea la cuno tin a prevederilor acestuia salaria ilor.
(2) Prezentul Regulament de Organizare i Func ionare se public pe pagina de internet a
Prim riei ora ului Cop a Mic .

10.3.Modificarea Regulamentului de Organizare i Func ionare
Prezentul Regulament se completeaz i se modific ori de câte ori este nevoie, urmare a unor
modific ri legislative, noi activit i sau competen e date în sarcina administra iei publice locale sau
reorganizarea unor activit i sau compartimente, prin dispozi ie a Primarului ora ului Cop a Mic ,
în legatur i pentru aparatul de specialitate al Primarului ora ului Cop a Mic , sau prin Hot râre a
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic în legatur i pentru serviciile publice înfiin ate i care
func ioneaz pe baza hot rârilor Consiliului Local al ora ului Cop a Mic .
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Sec iunea XI SERVICII INFIIN ATE I CARE FUNC IONEAZ PE
BAZA HOT RÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORA ULUI
COP A MIC
11.1.Regulamentul privind organizarea i func ionarea serviciului public
comunitar de eviden a persoanelor al ora ului cop a mic
(aprobat prin HCL nr.34/2005)

Dispozi ii generale
ART.l - Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al ora ului Cop a Mica,
denumit in continuare serviciul public comunitar, se organizeaz in subordinea consiliului local al
ora ului Cop a Mica si este aparat de specialitate ale administra iei publice locale, constituit in
temeiul art.l alin (1) din Ordonan a Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea.organizarea si
func ionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor aprobata cu modific ri si
complet ri prin Legea nr. 3 72/2002,precum si prin Ordonan a de Urgenta nr.5o/2oo4.
ART.2.-(1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competentele ce ii sunt
date prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaz
activitatea de evidenta a persoanelor,precum si de eliberare a documentelor,in sistem de ghi eu
unic.
(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desf oar in interesul persoanei si al
comunit ii,in sprijinul institu iilor statului,exclusiv pe baza si in executarea legii.
ART.3 .- (1) In vederea indeplinirii atribu iilor serviciului public comunitar este constituit, potrivit
prevederilor art. 4 alin (1) din Ordonan a Guvernului nr. 84/2001,prin reorganizarea
compartimentului de stare civila din aparatul propriu al consiliului local al ora ului si a
biroului/forma iunii de evidenta informatizata a persoanei din aceea i localitate,care a f cut parte
din structura de evidenta informatizata a persoanei a ora ului. (2) Serviciul public comunitar local
de evidenta a persoanelor este organizat la nivel de serviciu si are in componenta servicii /birouri *
si birouri/ compartimente având ca principale atribu ii :evidenta persoanelor si eliberarea c r ilor
de identitate si a celor de alegator, eliberarea pa apoartelor simple,permiselor de conducere si
certificatelor de înmatriculare, înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila,
informatica, analiza -sinteza, secretariat-arhiva si rela ii cu publicul.
ART.4 - (1) eful serviciului public comunitar local este numit sau eliberat din func ie prin
hot râre a consiliului local, in condi iile legii, cu avizul inspectoratului Na ional pentru Evidenta
Persoanelor in conformitate cu prevederile art.9 alin (2) din metodologia aprobata prin Hot rârea
Guvernuluinr.2104/2oo4.
Îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local
coopereaz cu celelalte structuri ale prim riei, ale Ministerului Administra iei si Internelor si
colaboreaz .pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare,cu
autorit ile publice, societati,agen i economici, precum si cu persoane fizice.

Organizarea serviciului
ART.5 - Structura organizatorica si efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite
conform statutului de organizare aproba prin Hot rârea Consiliului Local al ora ului Cop a
Mica nr. 34/2005, avizat de Inspectoratul Na ional pentru Evidenta Persoanelor.
ART.(6) - Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor are atribu ii pe linie de :
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evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate
eliberare a pa apoartelor, a permiselor de conducere,a certificatelor de înmatriculare si a
pl cilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor
informatica
stare civila;
analiza-sinteza, secretariat-arhiva si rela ii publice.
ART.7 -{1) Serviciul public comunitar local executa atribu iile ce-i sunt conferite de lege pentru
solu ionarea cererilor cet enilor care au domiciliul sau re edin a pe raza de competenta.
(2) In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la baza rela ii de autoritate
(ierarhice, func ionale ) de cooperare, de coordonare si de control,potrivit atribu iilor stabilite
pentru fiecare structura competenta in parte.
ART.8.-(1) Rela iile de autoritate ierarhice se stabilesc intre conducerea serviciului public
comunitar local si structurile subordonate acestuia in scopul men inerii,prest rii si perfectiuonarii
st rii de func ionalitate a serviciului. Acela i tip de rela ii se stabilesc intre efii si personalul
subordonat acestora.
(2) In cadrul serviciilor sau birourilor se pot organiza compartimente .In cadrul compartimentului
unde nu sunt prev zute func ii de conducere,se stabilesc rela ii de autoritate func ionale intre
personalul cu func ia cea mai mare si restul personalului acestor structuri, in vederea îndrum rii si
îmbin rii in mod unitar, in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse,a activit ii acestora si
a echilibr rii sarcinilor .armoniz rii eforturilor necesare si asigur rii unit ii de ac iune in
îndeplinirea obiectivelor.
ART.9 La nivelul serviciului public comunitar local, activitatea de control si coordonare este
atributul conducerii si se realizeaz direct, ori prin intermediul efului de serviciu,birou sau
compartiment .De asemenea,in activitatea de control, pe linii specifice de munca,conducerea
servciului poate angrena si alte personal specializat din cadrul structurilor proprii. (2)
Organigrama serviciului public comunitar este prev zuta in anexa nr. 1,1a prezentul regulament.
ART.10. Serviciul public, comunitar local de evidenta a persoanelor al ora ului prime te si
solu ioneaz cererile cet enilor pe probleme specifice de evidenta a persoanelor din localitatea in
care func ioneaz serviciul public comunitar local, cat si din unele comune învecinate,1a care nu
s-au constituit inca servicii publice comunitare locale .

Conducerea serviciului
ART.ll - Conducerea serviciului public comunitar public este asigurata de eful serviciului.
ART.12 -(1) eful serviciului public reprezint serviciul public comunitar local in rela iile cu efii
celorlalte structuri din cadrul prim riei cu comandan ii ( efii) unit ilor din Ministerul
Administra iei si Internelor, potrivit competentelor legale.
(2) In aplicarea ordinelor si instruc iunilor de nivel superior, eful serviciului public comunitar
local emite dispozi ii obligatorii pentru tot personalul din subordine, in conformitate cu
prevederile legale .
(3) In condi iile legii si reglementarilor specifice, eful serviciului public comunitar local poate
delega atribu ii din competenta sa altor cadre din subordine.
ART.13.-(1) - eful serviciului public comunitar local r spunde in fata consiliului local de
întreaga activitate pe care desf oar ,potrivit prevederilor fisei postului.
(2) Personalul serviciului public comunitar local r spunde de întreaga activitate pe care o
desf oar ,in fata efului serviciului.

Atribu iile serviciului public comunitar local
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ART.14.- Serviciul public comunitar local are urm toarele atribu ii principale:
întocme te,p streaz ,tine evidenta si elibereaz ,in sistem de ghi eu unic, certificate de
stare civila,cartile de identitate si c r ile de alegator:
înregistreaz actele si faptele de stare civila, precum si men iunile si modific rile
intervenite in statutul civil, in domiciliul si re edin a persoanei,in condi iile legii;
Întocme te si p streaz registrele de stare civila, in condi iile legii;
întocme te,completeaz rectifica .anuleaz sau reconstituie actele de stare civila,precum si
orice men iuni f cute pe actele de stare civila si pe actele de identitate,in condi iile legii;
Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a popula iei,care con ine
datele de indentificare si adresele cet enilor care au domiciliul in raza de competenta
teritoriala a serviciulu public comunitar respectiv;
Furnizeaz , in condi iile legii, 1a solicitarea autorit ilor si institu iilor publice centrale
jude ene si locale,agen ilor economici ori a cet enilor .datele de identitificare si de adresa
ale persoanei;
întocme te listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale
Centrului Na ional pentru Administrarea Bazelor de date de Evidenta a Persoanelor;
Constata contraven iile si aplica sanctiuni.in condi iile legii;
Prime te cererile si documentele necesare in vederea eliber rii pa apoartelor simple,
permiselor de conducere,certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si le înainteaz
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pa apoartelor ^respectiv
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a
vehiculelor,prin intermediul serviciului public comunitar jude ean de evidenta a
persoanelor;
Prime te de la serviciile publice comunitare competente pa apoartele simple, permisele de
conducere,certificatele de înmatriculare a vehiculelor si pl cile cu numere de inmaticulare
a vehiculelor pe care le elibereaz solicitan ilor;
Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
Indeplineste si alte atribu ii stabilite prin reglementari legale;

Atribu iile pe linie de evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de
identitate
ART.15 - In domeniul evidentei persoanelor si eliber rii actelor de identitate, serviciul public
comunitar local are urm toarele principale atribu ii;
Organizeaz activitatea de eliberare a actelor de identitate si a c r ilor de alegator, sens in
care prime te, analizeaz si solu ioneaz cererile pentru eliberarea c r ilor de identitate,
stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de re edin a,
in conformitate cu prevederile legale;
Pentru îndeplinirea întocmai a atribu iilor si sarcinilor din competenta,raspunde de
aplicarea întocmai a dispozi iilor legale.a ordinelor si instruc iunilor care reglementeaz
activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
Înregistreaz toate cererile, in registrele corespunz toare fiec rei categorii de lucr ri, in
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
R spunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise in
formularele necesare eliber rii actelor de identitate;
Colaboreaz cu formatiuniloe de politie oraganizand in comun ac iuni si controale la locuri
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de cazare in comun .hoteluri, moteluri, campinguri si alte unit i de cazare turistica .in
vederea identific rii persoanelor nespuse in legalitate pe linie de evidenta a popula iei,
precum si a celor urm rite in temeiul legii;
Asigura aplicarea men iunilor corespunz toare in actele de identitate ale cet enilor fata de
care s-a luat m sura interdic iei de a se afla in anumite localit i sau de a para i localitatea
de domiciliu.
Identitifca -pe baza men iunilor operative - elemente urmarite,cele cu interdic ia prezentei
in anumite localit i etc.si anun a unit ile de politie in vederea lu rii masurilor legale ce se
impun
Înmâneaz actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
Actualizeaz Registrul permanent de evidenta a popula iei cuinforma iile din cererile
cet enilor pentru eliberarea actului deidentitate, precum si din comunic rile autorit ilor
publice prev zutede lege;
Desf oar activit i de primire, examinare si rezolvare a peti iilor cet enilor;
Asigura colaborarea si schimbul permanent de informa ii cu unit ile operative ale MAI,in
scopul realiz rii operative si de calitate asarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;
Formuleaz propuneri pentru îmbun t irea muncii , modificarea
metodologiilor de lucru etc; m) întocme te situa iile statistice, sintezele ce con in
activit ile desf urate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului,precum si procesele
verbale de sc dere din gestiune ;
R spunde de activit ile de selectionare,creare,folosire si p strare a arhivei specifice;
Solu ioneaz cererile forma iunilor operative din MAI, SRI, SPP, Justititie, Parchet,
MApN, persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice ;
Organizeaza,asigura conservarea si utilizeaza,in procesul munciievidentele locale;
Elibereaz acte de identitate persoanelor internate in unit i sanitare si de protec ie
sociala,pecum si celor aflate in arestul unit ilor de politie ori in unit i de detentei din
zona de responsabilitate;
Acorda sprijin in vederea identitificarii operative a persoanelor
internate in unit i sanitare,ce nu poseda asupra acte de identitate ; s) Asigura securitatea
documentelor serviciului;

Atribu ii pe linie de eliberare a pa apoartelor,a permiselor de conducere, a
certificatelor de înmatriculare si a pl cilor cu numere de înmatriculare a
vehiculelor
ART.16.- Pentru eliberarea pa apoartelor,a permiselor de conducere,a certificatelor de
înmatriculare si a pl cilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor,serviciul public comunitar are
urm toarele principale atribu ii:
Prime te cererile si documentele necesare in vederea eliber rii si preschimb rii
pa apoartelor simple, includerii mionirilor in pa apoartele p rin ilor,eliber rii si
preschimb rii permiselor de conducere auto.a certificatelor de înmatriculare si a pl cilor cu
numere de înmatriculare a vehiculelor,pentru cet enii care domiciliaz in raza de
competenta;
Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pa apoartelor,respectiv
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor,
cererile si documentele necesare in vederea producerii pa apoartelor simple, permiselor de
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conducere certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si pl cilor cu numere de
înmatriculare a vehiculelor.
Preia de la serviciile publice comunitare competente pa apoartele simple, permisele de
conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor si pl cilor cu numere de
înmatriculare a vehiculelor in vederea inmanarii lor c tre solicitan i;
înmâneaz pa apoartelor,permisele de conducere auto, certificate de înmatriculare si
pl cilor cu numere de' înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea
acestora;
e)
R spunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise de
cet enii in fomularele utilizate pentru eliberarea pa apoartelor,permiselor de conducere
auto si certificatelor de înmatriculare;
Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Atribu ii pe linie informatica
ART.17 .-Pe linie informatica ,serviciul public comunitar local are urm toarele atribu ii
principale;
Actualizeaz Registrul permanent de evidenta a popula iei local cu datele privind pesoana
fizica in baza comunic rilor înaintate de ministere si alte autorit i ale administra iei
publice centrale si locale, precum si a documentelor prev zute de cet eni cu ocazia
solu ion rii cererilor acestora;
Preia in Registrul permanent de evidenta a popula iei datele privind persoana fizica in baza
comunic rilor nominale pentru n scu ii vii,cetateni romani,ori cu privire la modific rile
intervenite in statutul civil al persoanelor decedate ori declara ii din care sa rezulta ca
persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
Preia imaginea cet enilor care solicita eliberarea actelor de identitate si a pasapoatelor;
Actualizeaz datele si preg te te lotul in vederea producerii c r ilor de identitate si a
pa apoartelor;
Copiaz pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea c r ilor de identitate si a
pa apoartelor si completeaz fisa de înso ire a lotului si celelalte evidente ;
Opereaz in baza de date locala data inmanarii cârtii de identitate ;
Executa activit i pentru între inerea preventiva a echipamentelor din dotare;
Eviden iaz incidentele de hard-soft si de aplica ie ;
Clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circula iesi situa ia din teren,
respectiv din documentele cet enilor;
Rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verific ri sau semnalate
de al i utilizatori;
Salveaz si arhiveaz pe suport magnetic .fi ierul de imagini pentru loturile de cârti de
identitate ;
Furnizeaz ,in condi iile legii .datele de identificare si de adresa ale persoanei c tre
autritatile si institu iile publice centralejudetene si locale,agen ii economici si c tre
cet eni, in cazul in care sunt necesare prelucr ri de date in sistem informatic;
Întocme te listele electorale permanente;
Administreaz re eaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta
serviciului public comunitar local;
Desf oar activit i de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoa terii tehnologiilor
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in domeniul informatic si a posibilit ilor de implementare a acestora in cadrul sistemului
informatic local;
Colaboreaz cu speciali tii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune
ale Ministerului Administra iei si Internelor,in vederea asigur rii utiliz rii datelor in
conformitate cu prevederile legale;
Executa opera ii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplica ie
pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea
si repunerea in func iune a echipamentelor de calcul,împreuna cu sspecialistii firmei care
asigura asistenta tehnica in cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul.de
comunica ie si software;
Asigura protec ia datelor si informa iilor gestionate si ia masuri de prevenie a scurgerii de
informa ii clasificate si secrete de serviciu ;
Executa alte sarcini dispuse de conducerea serviciului;

Atribu ii pe linie de stare civila
ART.18 .-Pe linie de stare civila,serviciul public comunitar are urm toarele principale atribu ii;
intocmeste,la cerere sau din oficiu -potrivit legii,acte de nastere,de c s torie si de deces si
elibereaz certificate doveditoare ;
inscrie mentiuni,in condi iile legii si ale metodologiilor,pe marginea actelor de stare civila
aflate in p strare si trimite comunic ri de men iuni pentru inscriere in registre,exemplarul I
sau II dupa caz;
pentru indeplinirea intocmai a atribu iilor si sarcinilor din competenta, r spunde de
aplicarea întocmai a dispozi iilor legale,a ordinelor si instruc iunilor care reglementeaz
activitatea pe linia regimului de stare civila;
înregistreaz toate cererile in registrele coespunzatoare fiecare categorii de lucr ri,in
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
r spunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise in
formulare;
elibereaz extrase de pe actele de stare civila,la cererea autoritatiIor,precum si dovezi
privind înregistrarea unui act de stare civila,1a cererea persoanelor fizice;
trimite structurii informatice din cadu serviciului .pana la 5 a lunii urm toare înregistr rii,
comunicarile nominale pentru n scu ii vii, cet eni romani,ori cu privire la modific rile
intervenite in statutul civil al persoanelor in vârsta de 0-14 ani,precum si actele de
identitate ale persoanelor decedate ori declara iile din care rezulta ca persoanele decedate
nu au avut acte de identitate;
trimite centelor militare .pana la data de 5 a lunii urm toarele înregistr rii
decesului,livretul militar sau adeverin a de recrutare apersoanei supuse obliga iilor militare
;
întocme te buletine statistice de nastere,de c s torie si de deces,in conformitate cu normele
Institutului National de Statistica pe care le trimite, lunar Direc iei Jude ene de Statistica;
Ia masuri de p strare in condi ii corespunzatoae a registrelor si certificatelor de stare civila
pentru a evita deteriorarea sau dispari iaacestora;
k) Atribuie codul numeric personal,pe baza listelor de coduriprecalculate pe care
le arhiveaz si le p streaz in condi iile deplinede securitate;
l) Propune
anual,necesarul
de
registre,certificate
de
stare civila,formulare
auxiliare si cerneala speciala pentru anul urmator,siii comunica serviciului public
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comunitar jude ean de evidenta a persoanelor;
m) Se îngrije te de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori
distruse -par ial sau total - dup exemplarul existent,certificand exactitatea datelor
înscrise ;
Ia masuri de reconstituire sau întocmire ulterioara a actelor de stare civila,in cazurile
prev zute de lege ;
Înainteaz serviciului public comunitar jude ean de evidenta a persoanelor,exemplarul
II al registrelor de stare civila,in termen de 3o de zile de la data când toate filele din
registru au fost completate,dupa ce au fost operate toate men iunile din exemplarul I;
Sesizeaz
imediat serviciul jude ean de specialitate ,in cazul dispari iei unor
documente de stare civila cu regim special;
Prime te cererile si efectueaz verific ri cu privire la schimbarea numelui pe cale
administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din str in tate ;
La solicitarea instantelor,efectueaza verficari cu privire la anularea,cmpletarea
rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea dispari iei sau a mor ii pe cale
judec toreasca si înregistrarea tardiva a na terii;
Desf oar activit i de primire,examinare,evidenta si rezolvare a peti iilor cet enilor;
Asigura colaborarea si schimbul permanent de informa ii cu unit ile operative ale MAI,in
scopul realiz rii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;
Formuleaz propuneri pentru îmbun t irea muncii ,modificarea metodologiilor de lucru
etc;
Întocme te situa iile statistice, sintezele ce con in activit ile desf urate lunar,
trimestrial si anual .in cadrul serviciului public local, pecum si procesele verbale de
sc dere din gestiune ;
R spunde de activit ile de selectionare,creare,folosire si pastare a arhivei;
Executa ac iuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu forma iunile de
ordine publica,in unit ile sanitare si de protec ie sociala,in vederea depist rii persoanelor a
c ror na tere nu a fost inregistata in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate
necunoscuta;
Colaboreaz cu forma iunile de politie pentru identificarea unorcadavre si persoane cu
identitate necunoscuta,precum si a p rin ilor copiilor abandona i.

Atribu iile pe linie de analiza -sinteza secretariat si rela ii cu publicul
ART.19 - In domeniul analiza-sinteza, secretariat si rela ii cu publicul, serviciul public comunitar
are urm toarele principii atribu ii:
prime te, înregistreaz si tine evidenta ordinelor, dispozi iilor, instruc iunilor,
regulamentelor, tampilelor si sigiliilor, asigurând repartizarea lor in cadrul serviciului;
verifica modul in care se aplica dispozi iile legale cu privire la ap rarea secretarului de stat
si de serviciu jnodul de manipulare si de p strare a documentelor secrete ;
organizeaz si asigura intretinerea,expIoatarea si selec ionarea fondului arhivistic
neoperativ constituit la nivelul serviciului .in conformitate cu dispozi iile legale in materie
asigura înregistrarea intrarii/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea
arhivarea acestora;
repartizeaz corespondenta,o preda dup executarea opera iunilor de înregistrare in
registrele special destinate;
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asigura primirea si înregistrarea peti iilor si urm re te rezolvarea acestora in termenul
legal;
organizeaz si desf oar activitatea de primire in audienta a cet enilor de c tre
conducerea serviciului sau lucr torului desemnat;
centalizeaza principii indicatori realiza i,verifica modul de inplinire a sarcinilor propuse si
întocme te sintezele,situatiile comparative si analizele activit ilor desf urate periodic ;
transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor jude¬ ean sintezele si
analizele întocmite ;
asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului,din documentele rezultate
din activitatea de profil.

Dispozi ii finale
ART.2o- (1) Atribu iile serului serviciului public comunitar local si ale celorlalte cadre cu func ii
de conducere sau de execu ie sunt prev zute in fisele postuilor.
(2)
In raport de modific rile intervenite in structura sau activitatea serviciului public comunitar
public,fisele posturilor pana Ia func ia de sef de birou, inclusiv,vor fi reactualizate,cu aprobarea
serului serviciului.
(3)
Fisa postului serului serviciului va fi reactualizata numai cu aprobarea Consiliului local si
1.N.E.P.
(4)
Pe baza extraselor din prezentul regulament, efii structurilor subordonate serviciului public
comunitar local întocmesc fisele posturilor pentru toate func iile din structua,pe care le aproba
setul serviciului.
ART.21.- Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat in grupa de munca corspunzatoare,
conform reglementarilor in vigoare .
ART.22 .- Personalul serviciului public comunitar local este obligat sa cunosca si sa aplice
întocmai .prevederile prezentului regulament .in p r ile ce-1 privesc.

11.2.Regulament de organizare si func ionare a Poli iei Locale Cop a
Mic
(aprobat prin HCL nr.12/2011)
La nivelul orasului Copsa Mica Politia Comunitara se reorganizeaza ca structura de Politie
Locala, potrivit prevederilor art. 4, Legea 155/2010, prin hotarâre a autoritatii deliberative a
administratiei publice locale, ca un birou functional în cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Politia locala se înfiinteaza în scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea
infractiunilor.

Structura oranizatoric a pol iei locale
Politia Locala a orasului Copsa Mica nu o sa aiba compartimente distincte pentru fiecare
dintre domenile prevazute de lege.
Domenile prevazute de lege la art.1 alin.1 din Legea nr.155/2010 o sa fie acoperite de catre
toti lucratorii Politie Locale, atributile lor fiind trecute in fisa postului.
Structura organizatoric a Poli iei Locala Cop a Mic este de Birou în cadrul Prim riei
ora ului, aflat în subordinea direct a Primarului, cu un efectiv de 5 agenti si un Sef Birou, cu
atributii în urmatoarele domenii:
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-ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor,
-circulatia pe drumurile publice;
-disciplina în constructii si afisajul stradal;
-protectia mediului;
-activitatea comerciala;
-evidenta persoanelor;
-alte domenii stabilite prin lege.

Poli ia local î i desf oar activitatea:
în interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si în executarea legii, precum si a actelor
autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;
în conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin
acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale.
Politia locala comunica, de îndata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de
încalcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, de care a luat cunostinta cu ocazia
îndeplinirii misiunilor si activitatilor specifice.
În exercitarea atributiilor ce îi revin, politia locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu
structurile teritoriale ale Politiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Politiei de Frontiera
Române si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale
administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si
cu persoane fizice si juridice, în conditiile legii.
Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei
Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce îi revin,
potrivit prezentei legi.
Politia locala poate încheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare
având ca obiect detalierea modalitatilor prin care, în limitele competentelor legale ale fiecarei
structuri, acestea îsi ofera sprijin în îndeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.

Atribu iile personalului poli iei locale
(1) Seful politiei locale isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul
primarului 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 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
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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;
s) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului in care sunt indeplinite
atributiile de serviciu de catre functionarii publici din politia locala;
t) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
t) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;
u) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu
pentru intregul personal din subordine.

In executarea atributiilor prevazute de lege in domeniul ordinii si linistii
publice, politistii locali desfasoara urmatoarele activitati:
-actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al
unitatii administrativteritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale,
precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;
-intervin la solicitarile dispeceratului 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;
-actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor
si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
-participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
-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;
-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;
-verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice
compartimentului.
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-indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.
-mentine ordinea si linistea publica în zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si
siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat în conditiile legii;
-mentine ordinea publica în imediata apropiere a unitatilor de învatamânt publice, a
unitatilor sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii
administrativ-teritoriale, în zonele comerciale si de agrement, în parcuri, piete, cimitire,
precum si în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea si/sau în administrarea
unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local,
stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;
-participa, împreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor,
la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati
naturale ori catastrofe, precum si de limitare si înlaturare a urmarilor provocate de astfel de
evenimente;
-actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea
parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la
încredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala în vederea solutionarii
problemelor acestora, în conditiile legii;
-constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea
legislatiei privind regimul de detinere a câinilor periculosi sau agresivi, a celei privind
programul de gestionare a câinilor fara stapân si a celei privind protectia animalelor si
sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapân despre existenta
acestor câini si acorda sprijin personalului specializat în capturarea si transportul acestora
la adapost;
-asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general,
din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni
specifice;
-participa, împreuna 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 în
spatiul public si care implica aglomerari de persoane;
-asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate în proprietatea unitatii administrativ-teritoriale
-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 în raza teritoriala de competenta;
-executa, în conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si
instantele de judecata care arondeaza unitatea pentru persoanele care locuiesc pe raza de
competenta;
-participa, alaturi de Politia Româna, Jandarmeria Româna si celelalte forte ce compun
sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea
infractionalitatii stradale;
-coopereaza cu centrele militare zonale în vederea înmânarii ordinelor de chemare la
mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii
Nationale;
-asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
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-acorda, pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor
competente cu atributii în domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are
urmatoarele atributii:
-asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul
exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulatiei
pe drumurile publice;
-verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate
privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda
asistenta în zonele unde se aplica marcaje rutiere;
-participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt puternic, ploaie
torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
-participa, împreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Române, la asigurarea
masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii,
procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care
se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;
-sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Române în asigurarea masurilor de
circulatie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de
competenta;
-acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea masurilor
pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;
-asigura, în 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;
-constata contraventii si aplica sanctiuni pentru încalcarea normelor legale privind oprirea,
stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri
de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;
-constata contraventii si aplica sanctiuni pentru încalcarea normelor legale privind masa
maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua
semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
-constata contraventii si aplica sanctiuni pentru încalcarea normelor rutiere de catre
pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;
-constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulatia în zona pietonala, în zona rezidentiala, în parcuri si zone de
agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul
international pentru persoanele cu handicap;
-aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate
pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor
administrativ-teritoriale;
-coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Române pentru identificarea
detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare
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sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

In exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara
activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:
a) sa poarte peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente
reflectorizante, pe care este imprimata emblema "POLITIA LOCALA";
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

În domeniul disciplinei în constructii si al afisajului stradal, politia locala
are urmatoarele atributii:
-efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie
de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;
-efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de
executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
-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;
-participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor efectuate fara
autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale ori pe spatii
aflate în 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;
-constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina
în domeniul autorizarii executarii lucrarilor în constructii si înainteaza procesele-verbale de
constatare a contraventiilor, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de
specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau,
dupa caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale în
a carui raza de competenta s-a savârsit contraventia sau persoanei împuternicite de acestia.

În domeniul protectiei mediului, politia locala are urmatoarele atributii:
-controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si
depozitare a deseurilor menajere si industriale;
-sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
-participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
-identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate în administrarea autoritatilor administratiei
publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile
legale pentru ridicarea acestora;
-verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
-verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
îndepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;
-verifica existenta contractelor de salubrizare încheiate de catre persoane fizice sau
juridice, potrivit legii;
-verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în
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conformitate cu graficele stabilite;
-verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei
publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a
mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;
-constata contraventii si aplica sanctiuni pentru încalcarea normelor legale specifice
realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autoritatilor administratiei
publice locale.

În domeniul activitatii comerciale, politia locala are urmatoarele atributii:
-actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a
activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile
administratiei publice locale;
-verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori
economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari în pietele
agroalimentare, târguri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre
administratorii pietelor agroalimentare;
-verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a
aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica
pentru cântare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale
autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
-verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter
religios;
-verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a
locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;
-verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al
operatorilor economici;
-identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii
administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate în
administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de
interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;
-verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte
normative în competenta autoritatilor administratiei publice locale;
-coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a
consumatorilor în exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al
acestora;
-verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea
preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente
în cazul în care identifica nereguli;
-verifica si solutioneaza, în conditiile legii, petitiile primite în legatura cu actele si faptele
de comert desfasurate în locuri publice cu încalcarea normelor legale;
constata contraventii si aplica sanctiuni pentru încalcarea normelor legale specifice
realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autoritatilor administratiei
publice locale.

În domeniul evidentei persoanelor, politia locala are urmatoarele atributii:
înmâneaza cartile de alegator persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
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coopereaza cu alte autoritati competente în vederea verificarii, la cererea acestora, a unor
date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea îndeplinirii unei
atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, 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 români, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;
coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea în
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârsta peste 14 ani,
care nu au acte de identitate.
verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de
problemele specifice compartimentului.
insoteste cu autoturismul din dotarea politiei locale lucratorii din cadrul S.P.C.L.E.P.Copsa
Mica, pentru depunere si ridicare documente la D.J.E.P. Sibiu, Prefectura Sibiu, Serviciul
permise auto, Serviciul pasapoarte Sibiu.

În exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, politistul local are
urmatoarele drepturi principale:
sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia în urmatoarele
situatii: exista indicii clare ca s-a savârsit, se savârseste sau se pregateste savârsirea unei
infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate în locuri în care este
interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase;
sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru
îndeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, în scris, a scopului si a motivului
invitatiei;
sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care
au comis fapte de natura penala sau contraventionala;
sa poarte si sa foloseasca, în conditiile prezentei legi si numai în timpul serviciului,
armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare;
sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de
competenta, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni
care nu pot fi îndeplinite altfel;
sa foloseasca forta, în conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea
acesteia, în cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat în exercitarea atributiilor de
serviciu;
sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care încalca dispozitiile legale ori
sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
sa conduca la sediul politiei locale sau al unitatilor teritoriale ale Politiei Române pe cei
care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor,
ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savârsirea unor
fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita în conditiile legii. Verificarea situatiei
acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza în cel mult
12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.
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pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, în conditiile legii, la
bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. În acest scop, politia locala sau
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor încheie protocoale de colaborare în care se
reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de
asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

În exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:
-sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia
României, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale;
-sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;
-sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei
publice centrale si locale;
-sa respecte si sa aduca la îndeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;
-sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
-sa îsi decline, în prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de
serviciu, cu exceptia situatiilor în care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea în
actiune sau la începutul interventiei ce nu sufera amânare, politistul local este obligat sa se
prezinte, iar dupa încheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare
functia si unitatea de politie locala din care face parte;
-sa intervina si în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru
exercitarea atributiilor de serviciu, în raza teritoriala de competenta, când ia la cunostinta
de existenta unor situatii care justifica interventia sa;
-sa se prezinte de îndata la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, în situatii de
catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte
asemenea evenimente, precum si în cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu
sau în caz de mobilizare si de razboi;
-sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobândite în timpul
desfasurarii activitatii, în conditiile legii, cu exceptia cazurilor în care îndeplinirea
sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
-sa manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel încât sa nu
beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute în
calitatea sa oficiala.

Poli istului local îi este interzis:
-sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda
în favoarea acestora;
-sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau în public;
-sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter
politic;
-sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;
-sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la
administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;
-sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a
institutiei din care face parte;
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-sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia
functiilor didactice din cadrul institutiilor de învatamânt, a activitatilor de cercetare
stiintifica si creatie literar-artistica;
-sa participe la efectuarea oricarei forme de control în vreo entitate publica sau privata, în
cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara
activitatii specifice de politie;
-sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, în scopul obtinerii de la acestea ori
de la o terta persoana de informatii sau marturisiri;
-sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru
sine sau pentru altii, în considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
-sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii
ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevazute
la lit. j);
-sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
-sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral
sau ilegal.
Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date
subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si întelese corect si sa
controleze modul de aducere la îndeplinire.
Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate
ale personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii politiei locale în care îsi
desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
Politistul local raspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi exercita atributiile de serviciu.
Încalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara,
patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice ori prestigiului politiei locale sau autoritatilor publice.
Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplara a
atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în
conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Responsabilit ile personalului din Politia Locale Copsa Mica
au obliga ia s îndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine i în mod
con tiincios îndatoririlor de serviciu ce îi revin;
se va ab ine de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii institu iei;
va r spunde de p strarea secretului de serviciu, precum i de p strarea secretului datelor i
informa iilor cu caracter confiden ial de inute sau la care are acces ca urmare a execut rii
atribu iilor de serviciu;
r spunde de executarea altor atribu ii stabilite prin fi a postului;

Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma
1.Pentru descurajarea, împiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care
tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi înlaturate sau anihilate prin utilizarea
altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din
cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene
si paralizante, catuse, câini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun în
ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

PRIM RIA
ORA ULUI
COP A MIC

REGULAMENT DE ORGANIZARE I
FUNC IONARE

Cod:ROF 01
Edi ia/Revizia I/0
Data:18 septembrie 2012
Pagina 79

pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.
2.Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:
a)întreprind actiuni care pun în pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor
persoane;
b)blocheaza, în afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, încearca sa patrunda, patrund fara
drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si
organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza în orice mod integritatea sau securitatea
acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii;
c)ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;
d)se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitarilor legale ale politistilor locali,
numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune în pericol integritatea corporala
sau viata politistilor locali.
(3)Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) împotriva participantilor la actiunile agresive se va
face în mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si
acordarea timpului necesar pentru încetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale
politistilor locali. Orice actiune în public se face prin anuntare: "Politia!".
(4)Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru
împiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.
(1)Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma în caz de legitima
aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.
(2)Personalul contractual care desfasoara activitati de paza, dotat cu arme letale de aparare si paza,
poate face uz de arma în caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.
(3)În sensul prezentei legi, prin uz de arma se întelege tragerea cu arma letala de aparare si paza
asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
(4)Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate,
politistul local poate face uz de arma în îndeplinirea atributiilor de serviciu, în urmatoarele situatii:
a)pentru asigurarea apararii oricarei persoane împotriva unor violente iminente, prin care se poate
provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integritatii
corporale a unei persoane;
b)pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune
sau încearca sa fuga, iar ramânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata sau
integritatea corporala a persoanelor.
(5)Uzul de arma se face numai dupa somatia "Politia, stai!", în caz de nesupunere, se someaza din
nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Daca cel în cauza nu se supune nici de aceasta data, se
someaza prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.
(6)În cazul în care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauza nu se
supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.
(7)Uzul de arma, în conditiile si în situatiile prevazute de alin. (4)-(6), se face în asa fel încât sa
duca la imobilizarea celor împotriva carora se foloseste arma, tragându-se, pe cât posibil, la
picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.
(8)În cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare si
paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.
Fiecare situatie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De îndata ce va fi
posibil, raportul se întocmeste în scris. Daca în urma uzului de arma s-a produs moartea sau
vatamarea unei persoane, fapta se comunica de îndata procurorului competent, potrivit legii.
(1)Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25:
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a)împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina si a persoanelor cu semne vizibile de
invaliditate, cu exceptia cazurilor în care acestia savârsesc un atac armat sau în grup, care pune în
pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;
b)în situatiile în care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau
apele nationale ale unui stat vecin.
(2)Folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25 pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, în
conditiile si în situatiile prevazute de prezenta lege, înlatura caracterul penal al faptei.
(3)Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea îngrijirilor
medicale.

Atributiile autoritatilor administratiei
organizarii si functionarii politiei locale

publice

locale

în

privinta

(1)La nivelul orasului Copsa Mica unde functioneaza politia locala se organizeaza si functioneaza
comisia locala de ordine publica, prin hotarâre a consiliului local, denumita în continuare comisia
locala, care este un organism cu rol consultativ.
(2)Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful unitatii Politiei Române, seful
politiei locale, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si 3 consilieri locali, desemnati de
autoritatea deliberativa.
(3)Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar.
(4)Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare si
functionare a acesteia, adoptat de consiliul local.
Comisia locala are urmatoarele atributii:
a)asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii în domeniul ordinii si al
sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b)avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;
c)elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, pe care îl actualizeaza anual;
d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru
prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e)evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;
f)prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor
planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale
initierea unor proiecte de hotarâri prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.
(2)Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii în acest sens din aparatul de
specialitate al primarului.
(3)Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului
sau a unei treimi din numarul consilierilor localiÎn privinta organizarii si functionarii politiei
locale, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale are urmatoarele atributii:
a)aproba regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi;
b)stabileste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, procedurile si criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocuparii
functiei de sef al politiei locale, acolo unde la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu este
ocupata functia de sef al politiei comunitare, ca urmare a promovarii concursului organizat în acest
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scop;
c)stabileste, în conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitatii politiei locale;
d)aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru
functionarea politiei locale;
e)analizeaza, împreuna cu comisia locala, activitatea politiei locale, în conditiile legii, si stabileste
masuri de îmbunatatire a activitatii acesteia;
f)stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a politiei
locale si pentru încadrarea activitatii acesteia în normele si procedurile stabilite de unitatea de
reglementare;
g)aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

În privinta organizarii si functionarii politiei locale, primarul are
urmatoarele atributii:
a)numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu
sau, dupa caz, ale raporturilor de munca ale personalului politiei locale, inclusiv ale sefului
acesteia, în cazul organizarii politiei locale în aparatul propriu de specialitate, si numai pentru
seful politiei locale si adjunctul acestuia, în situatia organizarii acesteia ca institutie publica de
interes local;
b)supune spre aprobare autoritatii deliberative resursele materiale si financiare necesare
desfasurarii activitatii politiei locale;
c)îndruma, supravegheaza, controleaza si analizeaza activitatea politiei locale, ca serviciu public
de interes local;
d)asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local privind organizarea si functionarea
politiei locale;
e)evalueaza activitatea politiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea
deliberativa a administratiei publice locale;
f)prezinta autoritatii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informari privind modul de
functionare a politiei locale;
g)supune spre aprobare autoritatii deliberative regulamentul de organizare si functionare a politiei
locale;
h)supune spre aprobare autoritatii deliberative procedurile si criteriile pentru organizarea
concursului în vederea ocuparii functiei de sef al politiei locale;
i)organizeaza periodic consultari cu membrii comunitatii locale, cu participarea reprezentantilor
unitatii/structurii teritoriale a Politiei Române si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la
prioritatile si activitatea politiei locale;
j)primeste si solutioneaza sesizarile cu privire la deficientele constatate în activitatea politiei
locale, precum si cu privire la îmbunatatirea activitatii de paza si mentinere a ordinii si linistii
publice;
k)împuterniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, în oricare dintre situatiile
în care aceasta calitate îi este stabilita, prin acte normative, primarului.
(2)În cazul politiei locale organizate ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica,
seful politiei locale, în conditiile legii, numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea
si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului, cu
exceptia sa si a adjunctului sau.

Dotarea si finantarea politiei locale
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(1)Politia locala poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, în conditiile legii, imobile,
mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de
culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate
potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru
exercitarea atributiilor prevazute de lege.
(2)Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea politiei locale apartine unitatii
administrativ-teritoriale, cu exceptia celor închiriate, luate în administrare sau în folosinta de la
alte entitati publice sau private, dupa caz.
(3)Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a însemnelor distinctive ale
politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe
raza careia se organizeaza si functioneaza.
(4)Politia locala poate constitui, în conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si
functionare a politiei locale, dispecerate pentru coordonarea activitatii personalului si interventie,
cu echipaje proprii, la obiectivele date în competenta.
(1)Personalul politiei locale este dotat cu uniforma, însemne distinctive si, dupa caz, cu:
arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;
mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute la art. 24 alin.
(2)Structurile de politie locala sunt autorizate sa procure si sa detina arme letale de aparare si paza
si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, pentru înarmarea
personalului propriu, în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al
munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Politistii locali cu atributii în domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut
certificatul de absolvire a programului deformare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), pot fi
dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, în
vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70
din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Pâna la completarea prin achizitii proprii a întregului necesar de armament si munitii, dotarea
politiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin închiriere de la
Ministerul Administratiei si Internelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului
administratiei si internelor, sau de la Ministerul Apararii Nationale, în conditiile stabilite prin
ordin al ministrului apararii nationale.
Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale
aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.
În afara drepturilor salariale prevazute la art. 34, politistul local mai are dreptul si la:
decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului;
încadrarea activitatii în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit
legii;
asigurarea de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale, a asistentei juridice a
politistului local pentru fapte savârsite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor
de serviciu, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei
locale;
asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate si de bunuri în conditiile stabilite prin
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale si în limita bugetului
aprobat de consiliul local.În cazul decesului unui politist local în timpul sau în legatura cu
exercitarea atributiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat
cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii
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de baza avute la data decesului.
(1)În exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiaza de protectie speciala, în
conditiile legii, similara cu a politistului din cadrul Politiei Române.
(2)Politistul local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, în conditiile legii, din partea
structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca
urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
(1)Politistului local si personalului contractual din politia locala, cu atributii în domeniul pazei
bunurilor si obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma si echipamentul de protectie
adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitarii
atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbracamintea ori alte bunuri personale, au
dreptul la despagubiri corespunzatoare.
(2)Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma si continutul însemnelor, precum si ale
documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute în Regulamentul-cadru de organizare
si functionare a politiei locale.
(3)La încetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligatia
de a preda, de îndata, uniforma, însemnele, echipamentul de protectie si documentele de
legitimare.
(4)Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, în termen
de 5 ani de la absolvirea programului deformare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), atrage
plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa.
(2)În cazul în care politia locala se organizeaza ca un compartiment functional în cadrul aparatului
de specialitate al primarului activitatea acesteia se finanteaza integral din bugetul local.

Mijloacele din dotare
Politistii locali au dreptul la uniforma de serviciu de protectie specifica locului si conditiilor de
desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit din resursele financiare ale unitatilor administrativteritoriale acestora .Articolele din care se compune uniforma si durata maxima de uzura sunt
prevazute in anexa nr. 1.
Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a insemnelor distinctive de
ierarhizare ale politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei
bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevazute in anexa 2.
Uniforma si insemnele distinctive se poarta in timpul executarii serviciului, iar in situatia in care
sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasarii pana la serviciu si de
la serviciu la domiciliu sau la resedinta, dupa caz.
Procurarea de arme si munitii pentru dotarea personalului propriu al politiei locale se face in
conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Evidentele si modul de pastrare si asigurare a securitatii armelor si a munitiilor detinute de politia
locala se realizeaza in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale prezentului regulament-cadru.
In exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali si personalul contractual cu atributii in
domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local pot purta in timpul serviciului o singura
arma din dotare, precum si cantitatea de cel mult 12 cartuse.
Arma prevazuta poate fi purtata numai de catre titular, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art.
33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea asigurarii manipularii armamentului din dotare in conditii de securitate, structurile de
politie locala sunt obligate:
a) sa desfasoare activitati de verificare a personalului dotat cu arme si munitii, precum si a starii
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tehnice a armelor si a munitiilor, in conditiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Dotarea individuala a personalului si asigurarea cu armament, munitii si mijloace cu actiune
iritant-lacrimogena se stabilesc in stricta conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de
inzestrare si cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.
Odata cu primirea armamentului, a munitiei si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena,
personalul se instruieste de catre sefii nemijlociti asupra modului de predareprimire, purtare si
pastrare, functionare, asupra regulilor de manuire, a conditiilor legale in care se poate face uz de
arma si a masurilor de prevenire si limitare a accidentelor.
Inaintea si dupa executarea misiunilor, a sedintelor de pregatire si tragere, de instructie si a altor
activitati la care se folosesc armamentul si munitiile se verifica existenta si starea tehnica a
acestora, precum si modul cum sunt cunoscute si respectate regulile de pastrare, purtare si
manipulare a lor.
Personalul care are in dotare armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum
si cel care participa la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sa respecte
regulile prevazute in precizarile si dispozitiile tehnice specifice, precum si pe cele stabilite in
documentatia tehnica a fiecarui mijloc in parte. Pe timpul indeplinirii misiunilor personalul este
obligat sa manifeste maximum de vigilenta in scopul inlaturarii oricarei posibilitati de sustragere,
instrainare sau folosire de catre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte
evenimente negative.
Armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza in incaperi special
destinate, care prezinta o deplina siguranta si au amenajate dulapuri rastel, fisete sau lazi din
metal, prevazute cu un sistem de inchidere sigura, incuiate si sigilate.
Un rand de chei de la sistemul de inchidere a acestor incaperi se pastreaza permanent, in plicuri
sau cutii sigilate, la ofiterul de serviciu.
Incaperile destinate pastrarii armamentului, munitiilor si mijloacelor cu actiune iritantlacrimogena trebuie prevazute cu gratii si grilaje, montate la toate ferestrele si usile de acces, iar
gurile de aerisire cu plase sau site metalice. In situatia in care usile de acces sunt confectionate din
metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
Usile si grilajele sunt prevazute cu cate doua incuietori sigure.
Grosimea barelor gratiilor si a grilajelor trebuie sa fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile
maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile si grilajele trebuie sa fie incastrate in
zid, iar balamalele se monteaza astfel incat sa nu permita scoaterea lor.
Zilnic, la inceputul si la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifica
starea sigiliilor si a sistemului de alarma.
Sefii politiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de pastrare regulamentare pentru armament si
munitii sunt obligati sa faca demersurile legale, conform competentelor, pentru asigurarea
acestora.
Usile de acces in depozitele, magaziile si incaperile unde se pastreaza armament, munitii si
mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum si ferestrele acestora trebuie prevazute cu sisteme
de alarma contra efractiei.
Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiterului de serviciu.
Pe timpul cat nu se afla asupra politistilor locali si asupra personalului contractual cu atributii in
domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, armamentul si munitia din dotarea
individuala, precum si mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se pastreaza in incaperi special
amenajate sau la ofiterul de serviciu. Armamentul se pastreaza in rastele, fisete sau lazi metalice
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prevazute cu tabele aprobate de sefii politiilor locale, ce cuprind seria armamentului si detinatorul.
Munitia se pastreaza in incaperi separate de armament, in lazi metalice prevazute cu incuietori
adecvate. In documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneaza cantitativ
armamentul si munitia existente la ofiterul de serviciu.
Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, munitia si mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se pastreaza in aceeasi camera cu armamentul, in lazi metalice separate, avand
grosimea peretilor de cel putin 3 mm, prevazute cu incuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se pastreaza in ambalajele originale.
Pistoalele si munitia aferenta din dotarea structurilor politiei locale care nu au organizat serviciul
de zi permanent se pastreaza in spatii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi
permanent si sunt asigurate conditii pentru pastrarea in deplina siguranta.
Distribuirea armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea
personalului politiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de aparare, precum si retragerea
acestora se fac, indiferent de situatie, pe baza de tichet inlocuitor, semnatura in registrul special
destinat si/sau documente justificative.
Predarea armamentului si a munitiilor se face numai personalului nominalizat sau inlocuitorilor de
drept ai acestuia.
Tichetele inlocuitoare pentru predareapreluarea armamentului si a munitiilor din dotarea
individuala a personalului se iau in evidenta in registrele special destinate lucrului cu documente
clasificate.
Tichetele inlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a
munitiilor din dotare, si cuprind urmatoarele mentiuni: denumirea politiei locale, gradul, numele si
prenumele politistilor locali, tipul si seria armei, respectiv numarul de cartuse, semnatura sefului
politiei locale cu stampila unitatii, precum si semnatura de primire a posesorului.
Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocari si alte asemenea activitati,
se verifica existenta si starea tichetelor si se iau masuri de inlocuire a celor necorespunzatoare.
Portul armamentului, al munitiilor si al mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea
individuala a personalului este permis numai in interes de serviciu, cu aprobarea sefilor politiei
locale din care face parte.
La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se predau ofiterilor de serviciu de la care au fost primite.
La uniforma de serviciu, pistolul se poarta, in mod obligatoriu, numai in toc, pe centura.
Incarcatoarele cu cartuse se pastreaza unul introdus in pistol, iar celalalt in locasul prevazut din
tocul de purtare.
Pierderea, sustragerea, instrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a armamentului, a munitiilor
si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotare constituie evenimente deosebite, abateri
de la normele legale, ordinea interioara si disciplina, care atrag, potrivit legii, dupa caz,
raspunderea materiala, disciplinara sau penala.
Cazurile de pierdere, sustragere, instrainare, degradare sau folosire abuziva a armamentului, a
munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena se raporteaza imediat, pe cale ierarhica,
iar sefii compartimentelor functionale, impreuna cu persoanele desemnate, dispun masuri de
cercetare pentru elucidarea completa a cazurilor si sanctionarea celor vinovati, potrivit
competentelor.
Seful politiei locale dispune retragerea armamentului si a munitiilor din dotarea personalului care
se afla in cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru siguranta proprie sau a altor
persoane ori in alte situatii care impun aceasta masura.
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Politia locala care detine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si a
informatiilor secret de stat trebuie sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si
sistemele de alarma impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora.
Normele de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a politistilor locali si a
personalului cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt
prevazute in anexa nr. 3.

Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali
Recompensarea politistilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice in cadrul
comunitatii profesionale si in societate, daca este cazul, a meritelor celor care se evidentiaza in
indeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate in zona de competenta a
politiei locale.
Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.
Recompensarea politistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea,
echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.
La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au in
vedere urmatoarele elemente:
a) comportamentul politistului local;
b) prestatia profesionala generala a politistului local si modul de indeplinire a
atributiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalti politisti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activitatii politistului local.
Recompensele care se pot acorda politistilor locali sunt urmatoarele:
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior preceda acordarea unei alte recompense.
Se acorda pe timpul perioadei cat sanctiunea isi produce efectele si determina incetarea imediata a
acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeaza a fi ridicata sau de
catre noul sef care indeplineste atributiile aceleiasi functii. In situatia in care politistul local a fost
mutat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recompensa de catre seful care indeplineste functia
similara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;
b) felicitarile pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru indeplinirea deosebita a atributiilor si a
misiunilor si se aduc la cunostinta individual sau in fata personalului;
c) titlurile de onoare se confera politistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit,
devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, si diplomele de
merit se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii
sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversari si la finalizarea unor
actiuni/misiuni;
e) recompensele materiale se acorda politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de
rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitara a
personalului platit prin fonduri publice.
Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a autoritatii deliberative, la
propunerea primarului.
Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentru daunele suferite
in exercitarea atributiilor de serviciu.
Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru
politistii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii riscurilor
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specifice activitatii de politie locala.
(1) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliile locale pentru urmatoarele
categorii de riscuri:
a) ranirea politistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) In sensul alin. (1), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) politist local ranit politistul local supus in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de
serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, in urma carora ii este
afectata integritatea anatomica si/sau functionala a organismului;
b) politist local invalid politistul local ranit clasat inapt pentru indeplinirea atributiilor de serviciu
de catre comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca;
c) politist local decedat politistul local care si-a pierdut viata in urma unui accident, in timpul sau
in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;
d) bun constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora,
vehicule aflate in proprietatea sau folosinta politistului.
(1) Despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. a) acopera,
in limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul in tara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in tara;
b) tratamentul de recuperare in unitati medicale din tara sau din strainatate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tara sau din strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului,
atat pentru politistul local, cat si pentru insotitor, cand situatia o impune.
(2) In situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. b),d),
politistului local i se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliul local, si despagubiri in suma
de pana la:
a) 10.000 euro, echivalentul in lei la data platii pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data platii pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data platii pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. e) consta
intr-o suma de pana la 20.000 euro, echivalentul in lei la data platii, si se plateste familiei
politistului local decedat.
(4) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate
depasi suma necesara pentru aducerea bunului in starea initiala sau inlocuirii acestuia in caz de
distrugere.
Despagubirile acordate in baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu
destinatie speciala.
Despagubirile prevazute la art. 68 se acorda pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
Despagubirile prevazute la art. 68 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul prevazut la art.
67 alin. (1) lit. f) este acoperit partial sau in totalitate ca urmare a existentei unei asigurari in
sistemul privat.
Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri in temeiul prezentului regulament-cadru,
autoritatile administratiei publice locale vor initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de
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la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Patrimoniul, solutionarea drepturilor si obligatiilor nascute din contracte.
In vederea preluarii de catre politia Locala din unitatile administrativ-teritoriale in care aceasta se
organizeaza ca Institutie publica de interes local cu personalitate juridica a patrimoniului
structurilor de politie comunitara, se constituie, in Termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a
prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispozitia primarului.
(1) Comisiile constituite conform art. 71 analizeaza drepturile si obligatiile rezultate din
contractele incheiate de politia comunitara si prezinta primarului o informare cu privire la acestea,
precum si eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii
nr. 155/2010.
(2) Drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1) se preiau de catre politia locala, in termen de 90
de zile de la data intrarii in vigoare regulament-cadru, in limita efectivului existent.
(3) In situatia in care efectivele politiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de
personalul politiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.
Asigurarea tehnico-materiala a politiei locale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se
realizeaza conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Dispozi ii finale si tranzitorii
In vederea preluarii personalului politiei comunitare, precum si a personalului din structurile
aparatului de specialitate al primarului, responsabil cu controlul privind disciplina in constructii,
protectia mediului si comertului, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr.
155/2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici echivalarea functiilor specifice de politist local cu functii publice generale,
in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(1)În vederea operationalizarii structurilor de politie locala înfiintate potrivit prevederilor
prezentei legi, se pot detasa functionari publici cu statut special, în conditiile Statutului
politistului, de la unitatile teritoriale ale Politiei Române, pâna la ocuparea posturilor, pe o
perioada de pâna la un an.
(2)Numarul functionarilor publici cu statut special detasati se stabileste în urma unei analize
comune efectuate de unitatea a Politiei Române si de autoritatile administratiei publice locale
respective.
(3)Detasarea functionarilor publici cu statut special se face în baza protocolului încheiat între
consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv structura teritoriala a Politiei Române,
în conformitate cu prevederile Statutului politistului.
(4)Atributiile functionarilor publici cu statut special, detasati potrivit alin. (1), se stabilesc în
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5)Functionarilor publici cu statut special, detasati de la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei
Române, li se aplica prevederile Statutului politistului si ale actelor normative care reglementeaza
salarizarea si alte drepturi ale politistilor.
Bugetul politiei locale se stabileste conform reglementarilor în vigoare si se aproba prin hotarâre a
autoritatii deliberative, la propunerea primarului.
Politia locala care are în structura compartimente functionale cu atributii în domeniul circulatiei
rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigura mijloacele tehnice necesare si
instruirea personalului destinat acestei activitati, în vederea introducerii în baza de date a punctelor
de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulatiei rutiere, în termen
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de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Pâna când compartimentele prevazute la alin. (1) pun în aplicare masurile prevazute la alin. (1),
procesele-verbale de constatare a contraventiilor încheiate de politistii locali cu atributii în
domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se
comunica în termen de 24 de ore, în copie, la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Române,
pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între parti.
Structurile de politie locala desemneaza personalul însarcinat cu introducerea punctelor de
penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreuna cu persoanele desemnate din
cadrul politiei rutiere, în vederea specializarii.
Politistii locali specializati în domeniul circulatiei rutiere îsi exercita atributiile împreuna cu
structurile specializate ale Politiei Române, pe o perioada de un an de la data înfiintarii politiei
locale în unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
În situatia în care primarul apreciaza ca sarcinile ce revin autoritatilor administratiei publice locale
pe linie de politie locala nu sunt îndeplinite corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la
încalcarea prevederilor legale de catre politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuarii unui control de specialitate.
Controlul asupra activitatii politiei locale se poate dispune si prin ordin al ministrului
administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, a directorului general
al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori a inspectorului-sef al inspectoratului
de politie judetean, numai dupa încunostintarea prealabila a primarului.
Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale si a legalitatii
specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului si se prezinta în proxima sedinta a
consiliului local.
Prezentul Regulament de Organizare i Func ionare a Poli iei Locale Copsa Mica a fost redactat
în conformitate cu dispozi iile legale ale Legii nr. 155/2010 privind înfiin area, organizarea i
func ionarea Politiei Locale, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare
i func ionare, cu cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici precum i a
altor prevederi legale specifice activit ilor de administra ie public local
Prevederile Legii 188/1999, republicat , cu modific rile ulterioare, i ale celorlalte acte normative
în vigoare referitoare la func ionarii publici se aplic în mod corespunz tor func ionarilor publici
din Poli ia Local , în m sura în care Legea nr.155/2010 nu dispune altfel.
Personalul Poli iei Locale poate înfiin a i se poate asocia în organiza ii sindicale sau alte
organiza ii, în condi iile legii.
Pe baza prezentului regulament, eful birourilor întocmeste fi ele posturilor pentru toate func iile
din structur , pe care le aprob primarul.
Efectivele Poli iei Locale sunt obligate s cunoasc i s aplice întocmai prevederile prezentului
regulament.
Prezentul Regulamentul de Organizare i Func ionare se aprob i se modific numai prin
Hot rârea Consiliului Local al orasului Copsa Mica.

11.3 CONVEN IA de colaborare privind FUNC IONAREA Serviciului
Public Comunitar de Urgen Pompieri - SMURD COP A MIC Echipaj de prim-ajutor
Având în vedere Legea nr. 363/2002 privind activitatea serviciilor publice de pompieri i
Legea 215/2001 privind Administra ia public local , se încheie de comun acord urm toarea
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conven ie între:
- Prim ria ora ului Cop a Mic
- Direc ia de S n tate Public a Jude ului Sibiu
- Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen cpt. Dumitru Croitoru"
- Serviciul de Ambulan al Jude ului Sibiu.
Pentru ap rarea i salvarea vie ii oamenilor atunci, când aceasta este expus unui pericol
existent sau iminent, determinat de diferi i factori care apar pe timpul unor evenimente, la nivelul
zonei de competen descrisa la art.2, se constituie prin HCL nr. 61/2004, Serviciului Public
Comunitar de Urgen -Pompieri SMURD Cop a Mic , Echipaj de Prim Ajutor.
SMURD Cop a Mic intervine pentru îndeplinirea misiunilor specifice în ora ul Cop a
Mic i în zonele limitrofe ale acestuia:
- comuna Târnava;
- cuniuna Axente Sever;
- comuna Mic sasa;
- comuna Valea Viilor;
- comuna eica Mic ;
- comuna eica Mare.
Organizarea, func ionarea i încadrarea Serviciului, se asigur astfel:
- personalul de interven ie al Sta iei se asigur astfel: 10 paramedici-pompieri salvatori, angaja i ai
Serviciului Public Cop a Mic , dintrecare 10 i conduc tori auto;
- SMURD Cop a Mic func ioneaz pe principiul deplas rii echipajului la locul evenimentului;
- programul de lucru al echipajului, constituit din 2 paramedici, este înprincipiu în tur de 24 de ore,
program ce poate fi modificat în func ie de specificul misiunii în zona de competen ,
frecven a mare anum rului de interven ii i încadrarea în prevederile legisla iei muncii
i protec iei sociale;
- preg tirea de specialitate a personalului ce deserve te SMURD Cop aMic , s-a efectuat printr-un
program de preg tire cu durat de trei luni,care a avut loc în cadrul activit ii UPU - SMURD
Mure , dup protocoalele existente în vigoare la ora actual pentru echipajele deprim ajutor;
- în cadrul programului de preg tire continu a personalului, personalul SMURD Cop a Mic va
participa la cursuri de preg tire i teste deevaluare periodice sus inute la SMURD Sibiu i
SMURD Târgu Mure ;
- coordonarea i conducerea Serviciului va fi asigurat de c tre eful Compartimentului de Ap rare
Civila, care va avea urm toarele atribu iuni:
a. organizarea interven iilor;
b. stabilirea i aplicarea prevederilor de ordine interioar ;
c. eviden a i raportarea statistic i de analiz ;
d. în timpul misiunilor, echipajul are obliga ia:
e. de a evalua situa ia;
,
f. de a transmite informa ii referitoare la caz Dispeceratului, indiferent dac starea pacientului
este grav sau nu;
,
g. de a se conforma indica iilor primite de la Dispecerat, dac aoestea corespund cu'protocoalele
de lucru ale echipajului; în caz contrar, echipajul va confirma din nou indica iile, iar în cazul în
«care Dispeceratul va insista, responsabilitatea este în totalitate a persoanei care d indica iile.
- în cazul în care SMURD Cop a Mic intervine cu echipajul de pompieri la incendii, în zona de
competen , acesta va fi obligat s raporteze misiunea Dispeceratului;
- declan area misiunilor se va face prin Dispeceratul Integrat li2, modalit ile i situa iile în care
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SMURD Cop a Mic poate fi alertat. fiind precizate în anexele acestei Conven ii;
SMURD Cop a Mic are competen ele stabilite prin anexa 1 i intervine în situa iile medicale de
urgent prev zute la anexa nr 2. Cele dou anexe sunt parte integrant a prezentei Conven ii de
colaborare.
Asigurarea logistic , financiar i material se va realiza astfel:
1. Prim ria ora ului Cop a Mic , în colaborare cu autorit ile locale ale localit ilor men ionate
mai sus asigur :
autosanitara de interven ie, carburan i i lubrefian i aferen i, piese de schimb i repara iile
autosanitarei;
drepturile salariale ale pompierilor-salvatori angaja i ai SMURD Cop a Mic ;
mijloace de comunicare cu Dispeceratele de Urgen (Ambulan Pompieri, Poli ie,
Protec ie Civil ), sta ii de emisie recep ie i telefon mobil pentru echipaj;
cheltuieli legate de între inerea spa iilor de cazare ale SMURD Cop a
Mic .
Inspectoratul-pentru
Situa ii
de Urgen
Cpt.
Dumitru Croitoru"
al
Jude ului Sibiu, prin SIAMUD, asigur :
contorizarea interven ilor SMURD Cop a Mic , analiza eficacit ii acestora i raportarea
datelor la Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Mihtari în baza central de date;
asigurarea periodic cu materiale sanitare conr.'.mabile necesare interven iei;
preg tirea continu a personalului prin cursuri cu evalu ri periodice.
2. Serviciul de Ambulan al Jude ului Sibiu asigur :
prin Dispeceratul Ambulan ei Sibiu, coordonare medical i alertarea pentru interven ie a
echipajului SMURD Cop a Mic ;
în func ie de situa ia de la locul interven iei, direc ionarea echipajului de prim ajutor spre o unitate
sanitar sau trimiterea în sprijin a unui echipaj de urgen ;
Dispeceratul Integrat 112 asigur , conform competen ei legale, colaborarea, în func ie de natura
interven iei, cu celelalte Dispecerate de Urgen din zon (Ambulan , Pompieri, Poli ie, Protec ie
Civil , Jandarmi sau unit i MAPN);
Pentru o mai bun desf urare a activit ii SMURD Cop a Mic , acesta poate primi dona ii i
sponsoriz ri.
In situa ii obiective prin acordul p r ilor, actuala Conven ie poate fi modificat sau completat .
Prezenta Conven ie s-a încheiat în trei exemplare, dup cum urmeaz :
- exemplarul 1 - Direc ia de S n tate Public Sibiu
- exemplarul 2 - la Prim ria ora ului Cop a Mic
- exemplarul 3 - la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen . cpt. Dumitru Croitorii"

Competen ele dobândite prin preg tirea de specialitate cu durata de 3
luni:
1. evaluarea primar i secundar a pacientului;
2. m surarea i raportarea valorilor func iilor vitale (respira ie, puls, TA, pulsoximetrie) i
Glasgow Coma Score c tre Dispeceratul de urgen ;
3. asigurarea i men inerea libert ii c ilor aeriene superioare prin manevrele de baz ,
utilizând ca adjuvant calea oro-faringian în cazul pacien ilor incon tine i;
4. eliberarea c ilor aeriene prin manevra Heimlich precum i prin utilizarea aparaturii
specifice din dotare (aspirator de mucozit i electric sau manual);
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5. pozi ionarea victimei în pozi ie de siguran ;
6. pozi ionarea victimei în pozi ia potrivit , respectând regulile primului ajutor;
7. imobilizarea coloanei cervicale manual i prin utilizarea mijloacelor specifice (guler
cervical);
8. manipularea i transferul acesteia, utilizând mijloacele specifice din dotare (targa lopat );
9. imobilizarea victimei, utilizând mijloacele din dotare (targa lopat i saltea vacuum);
10. imobilizarea membrelor superioare i inferioare cu suspiciune de fractur , utilizând
mijloacele din dotare (a ele, salteaua vacuum); 11.controlul hemoragiei prin aplicarea
presiuniidirecte sau a bandajului compresiv. Utilizarea garoului r mâne rezervat
situa iilor extreme unde se va cere aprobarea medicului coordonator de la Dispecerat, cu
excep ia situa iilor unde copiunicarea cu Dispeceratul este imposibil ;
11. primul ajutor în cazul pl gilor;
12. primul ajutor în cazul leziunilor oculare de natur chimic (sp larea ochilor);
13. descarcerarea i extragerea victimelor din autoturismele accidentate sau din spa iile ostile,
utilizând mijloacele specifice din dotare (targa lopat , salteaua vacuum, KED);
14. descarcerarea i extragerea victimelor f r imobilizare în cazul în care,victima se afl în
pericol imediat sau în cazul în care victima impersonalul salvator se afl în pericol
imediat (incendiu, pericol deexplozie, gaze/substan e toxice, ele);
15. efectuarea manevrelor de resuscitare de"baz (ventila ie gur la gur immasaj cardiac
extern) precum i a ventila iei artificiale, utilizândmbalonul cu masc ;
16. utilizarea def brilatorului semiautomat extern aflat în dotare conform protocolului de
resuscitare al Consiliului European de Resuscitare;
17. administrarea de oxigen la diferite concentra ii i debite pacien ilor prin masc sau sond
nazal ;
18. chemarea unui ajutor medical i/sau tehnic anvansat prin Dispecerat. inclusiv alertarea
elicopterului de interven ie;
19. transportul victimei c tre spitalul cel mai apropiat sau c tre spitalul indicat de dispecerat.
Cel pu in unul din membrii echipajului va înso i victima în cabina medical a ambulan ei;
20. completarea fi ei de interven ie, precizând simptomatologia pacientului la prezentarea
echipajului tar a preciza un diagnostic, precum i f manevrele efectuate în acordarera
primului ajutor.

Preciz ri
echipajul se va deplasa la cazurile de cod ro u, unde via a unei persoane sau a mai multor
persoane se afl în pericol;
echipajul se va deplasa la cazurile de cod galben, cu poten ial de agravare sau care produc un
disconfort major pacientului (fracturi, arsuri, pl gi t iate/contuze, etc);
echipajul nu va fi utilizat în cazurile de consulta ii la domiciliu, cazurile ue cod verde i în
cazurile de transfer interclinici;
personalul din cadrul echipajului nu are dreptul de a administra medicamente (cu excep ia
oxigenului), sau de a recomanda medicamente pacien ilor sau familiilor acestora;
perosnalul din cadrul echipajului nu are dreptul de decizie asupra oportunit ii transportului
pacientului sau a victimei la spital, acesta fiind obligatoriu, cu excep ia situa iilor în care pacientul
sau familia acestuia refuz transportul, situa ie în care pacientul sau un membru ?.] familiei vor
semna în fi a de interven ie faptul c refuz transportul. în situa iile în care pacientul sau familia
acestuia refuz transferul, comandantul echipajului are obliga ia de a informa Dispeceratul;
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responsabilitatea echipajului r mâne în vigoare pân la sosirea la locul interven iei a unui
Echipaj de Urgen , pân la predarea pacientului unui alt echipaj sau pân la predarea pacientului
la spital.

Situa iile în care Echipajul de Prim-Ajutor SMURD Cop a Mic va fi
alertat:
1.Urgen ele medicale de cod ro u (0 i 1) sunt situa iile medicale critice care pun în pericol
imediat via a pacientului. Modul de alertare al echipajului de prim ajutor pentru acest tip de
urgen e este:
Dispeceratul va trimite la locul interven iei, în paralel, echipajul de prim ajutor i echipaj de
urgen . Rolul echipajului de prim ajutor este de a asigura m surile de prim ajutor în a teptarea
echipajului de urgen specializat. La sosirea echipajului de prim ajutor la locul interven iei se va
transmite un bilan al st rii pacien ilor la Dispecerat;
la sosirea echipajului de urgen personalul medico-sanitar va prelua coordonarea interven iei;
în cazul în care echipajul de prim ajutor este trimis la un caz care se dovede te a fi de cod ro u,
va fi alertat Dispeceratul pentru a trimite un echipaj de urgen ;
la urgen ele de cod ro u alertarea i plecarea echipajului se va face maxim într-un minut.
2.Urgen ele medicale cod galben sunt urgen e care nu au implica i' vitale imediate, dar se pot
agrava în timp dac nu se acord asisten medical imediat i adecvat i nu se transport
pacientul la o unitate sanitar . Urgen ele medicale cod galben sunt i urgen ele care produc un
disconfort major pacientului (fracturi, arsuri, pl gi t iate, etc.) Modul de alertare al Echipajului de
Prim Ajutor pentru acest tip de urgen e este:
Dispeceratul va trimite Echipajul de Prim Ajutor, urmat de Echipaj de Urgen de la
punctul cel mai apropiat;
Echipajul de Prim Ajutor va transmite un 'bilan asupra st rii pacientului la momentul
sosirii la locul interven iei c tre Dispecerat;
3.Echipajul de Prim Ajutor nu va fi folosit pentru urgen ele de cod verde (cazuri care necesit
asisten medical sau transport medical care pot suporta amânare);
4 In cazul unor accidente colective ce impun desf urarea unui num r mare de for e Echipajul de
Prim Ajutor poate interveni i în afara zonei de competen numai cu acordul Dispeceratului;
5. Dispeceratul va fi informat despre oricare deplasare a echipajului SMURD în afara sediului.

11.4. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONAREAL
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA AL
ORASULUI COPSA MICA
(aprobat prin HCL nr.77/2009)

Dispozi ii generale
ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, persoana juridica infintata de Consiliul Local al
orasului Copsa Mica prin HCL nr.31 din 17 octombrie 1995 completata de HCL nr.6 din 25
ianuarie 1996 in scopul gestionarii in mod direct a serviciului public cu specific de gospodarie
comunala .
(2) Regulamentul stabile te cadrul juridic unitar privind func ionarea SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, definind condi iile i modalit ile ce trebuie
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îndeplinite pentru asigurarea serviciului public cu specific de gospodarie comunala de prestare a
serviciilor de alimentare cu apa in scop menajer i canalizare, furnizarea agentului termic si a apei
calde catre blocul nr.37 ANL din orasul Copsa Mica, maturatul pavelelor, trotuarelor,
acostamentelor, precum si serviciilor de intretinere si reparatii pentru satisfacerea nevoilor
populatiei si ale institutiilor publice din orasul Copsa Mica.
(3) Apa in scop menajer este preluata de la Uzina de apa de la SC SOMETRA SA Copsa Mica in
baza protocolului nr.11385/24.05.2001 incheiat intre SC SOMETRA SA Copsa Mica in calitate de
furnizor si PRIMARIA Copsa Mica impreuna cu SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA in calitate de beneficiari. Apa in scop menajer va putea fi utilizata
de catre populatie, institutiile publice si agentii economici numai in scopuri menajere.
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu intervine in
schimbarea parametrilor calitativi ai apei furnizate, aceasta avand caracter nepotabil.
(4) Producerea si distribuirea agentului termic si a apei calde in orasul Copsa Mica se face catre 30
de apartamente din blocul nr.37 ANL care are o centrala termica proprie.
(5) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea la facturarea apei in scop menajer
exploatarea i între inerea instala iilor din sistemul public de alimentare cu apa i de canalizare, la
facturarea agentului termic si a apei calde din blocul ANL, la facturarea lucrarilor efectuate catre
populatie si institutiilor publice.
(6) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA in calitate de
prestator de servicii si facturare a apei in scop menajer i canalizare, agent termic si apa calda si
serviciile de intretinere si reparatii, precum i rela iile dintre serviciul public i utilizatori, se vor
conforma prevederilor prezentului regulament elaborat i aprobat de Consiliul Local al orasului
Copsa Mica .
(7) Sediul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA este in
orasul Copsa Mica pe str.Alea Castanilor nr.7.

Atribu iile Serviciului Public de Gospodarie Comunal
ART. 2 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA organizat la
nivel de serviciu are in principal urmatoarele atributii:
prestarea serviciilor de apa in scop menajer si de canalizare catre populatie, institutii
publice si agenti economici;
colectarea si evacuarea apelor pluviale;
furnizarea agentului termic si a apei calde catre blocul nr 37 ANL;
maturatul si intretinerea curateniei pe caile publice;
exploatarea si intretinerea retelelor de apa in scop menajer si de canalizare;
evacuarea continuturilor cosurilor stradale ;
curatatul zapezii de pe caile publice, mentinerea in stare de functionare a acestora pe timp
de polei si inghet;
intretinerea parcurilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a
terenurilor de joaca pentru copii;
lucrari de vopsitorie;
intretinerea si reparatia semnelor pentru optimizarea circulatiei rutiere si pietonale;
intretinerea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a
mobilierului urban si ambiental;
servicii de intretinere, reparatii curente a imobilelor aflate in proprietatea unitatilor
administrativ-teritoriale;
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asigurarea pazei obiectivelor din administrare;
lucrari de vidanjare;
dezinfectia prin clorinare a bazinelor de colectare a apei de izvor distribuita cismelelor
dintre blocuri;
reparatia si intretinerea mijloacelor si a utilajelor din cadrul primariei;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public .
Activitatea de gospodarie comunala este organizata la nivel de serviciu public cu personalitate
juridica aflata in subordinea Consiluilui local al orasului Copsa Mica.
ART. 3 În sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dup cum urmeaz :
3.1. apa in scop menajer apa cu caracter nepotabil sau apa care nu indeplineste indicatori de
potabilitate.
3.2. apa potabil - apa care îndepline te indicatorii de potabilitate apa captata de la izvoare
folosita la cismelele dintre blocuri si fantani avînd caracter de apa potabila intrebuintata la baut si
gatit.
3.3. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospod rii, institu ii
publice i servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman i din activit i menajere i
igienico-sanitare;
3.4. autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilit i Publice - denumita în continuare A.N.R.S.C, Autoritatea
Nationala de Reglementare a Energiei - denumita în continuare A.N.R.E.;
3.5. acces la re ea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa i/sau de canalizare de a
se bransa/racorda i de a folosi, în condi iile legii, re elele de distribu ie/colectare;
3.6. bransament de apa - partea din re eaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre
re eaua publica de distribu ie i re eaua interioar a unei incinte sau a unei cl diri. Bransamentul
deserveste de regula un singur utilizator. Numai in cazul in care nu sunt alte posibilitati tehnice
de bransare, bransamentul poate deservii 2- 4 utilizatori.
3.7. c min de bransament - construc ie componenta a sistemului de distribu ie a apei, apar inând
sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul
aferent acestuia;
3.8. contor de bransament - aparatul de m surare a cantit ii de apa consumat de utilizator, care
se monteaza pe bransament între doua vane-robinete,de regula la limita propriet ii utilizatorului;
contorul este ultima componenta a re elei publice de distribu ie în sensul de curgere a apei, fiind
utilizat la determinarea cantit ii de apa consumat , în vederea facturarii.
3.9. contract - reglementare cu caracter normativ, care stabile te condi iile minimale pentru
rela iile comerciale dintre SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA i utilizator;
3.10. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile i imobile dobândite potrivit legii, aflate în
proprietatea publica a unit ilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de folosinta sau interes public local ori jude ean, declarate ca atare prin hot râre a consiliilor
locale sau a consiliilor jude ene i care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes
public na ional;
3.11. imobil - orice cl dire sau teren, cu destina ie social-cultural , administrativ , de produc ie
industriala, comercial , de prest ri servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim
juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuin e, la care terenul aferent nu este delimitat, se
considera imobile toate acele blocuri care au adrese po tale distincte;
3.12. instala ii interioare de apa - totalitatea instala iilor aflate în proprietatea sau în administrarea
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utilizatorului, amplasate dup punctul de delimitare dintre re eaua publica i instalatia interioar de
utilizare a apei, i care asigura transportul apei preluate din re eaua publica la punctele de consum
i/sau la instala iile de utilizare;
3.13. instala ii interioare de canalizare - totalitatea instala iilor aflate în proprietatea sau în
administrarea utilizatorului, care asigura preluarea i transportul apei uzate de la instala iile de
utilizare a apei pana la c minul de racord din re eaua publica;
3.14. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. - persoana
juridic romana care are competenta i capacitatea, recunoscute prin HCL, de a furniza/presta, în
condi iile reglement rilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilit i publice i care asigura
nemijlocit administrarea i exploatarea sistemului de utilit i publice aferent acestuia.
3.15. punct de delimitare - locul în care instala iile aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului se branseaza la instala iile aflate în administrarea SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. Punctul de delimitare este limita de
proprietate. Punctul de delimitare asigura identificarea pozi iei de montare a dispozitivelor de
m surare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instala iilor, ca i precizarea
drepturilor, respectiv a obliga iilor ce revin p r ilor cu privire la exploatarea, între inerea i
repararea acestora. Delimitarea dintre instala iile interioare de canalizare i re eaua publica de
canalizare se face prin c minul de racord, care este prima componenta a re elei publice, în sensul
de curgere a apei uzate;
3.16. racord de canalizare - partea din re eaua publica de canalizare care asigura legatura dintre
instala iile interioare de canalizare ale utilizatorului i re eaua publica de canalizare, inclusiv
c minul de racord;
3.17. repartitor de costuri - aparat cu indica ii adimensionale destinat masurarii, înregistr rii i
individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui imobil. Contoarele de apa
montate în aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;
3.18. re ea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alc tuit din re eaua
de conducte cuprins între captare i re eaua de distribu ie;
3.19. re ea de distribu ie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alc tuit din
re eaua de conducte, arm turi i construc ii anexe, care asigura distribu ia apei la doi ori la mai
mul i utilizatori independen i;
3.20. re ea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alc tuit din canale colectoare,
canale de serviciu, c mine, guri de scurgere i construc ii anexe care asigura preluarea, evacuarea
i transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mul i utilizatori independen i;
ART. 4 La elaborarea i aprobarea regulamentului SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA, Consiliul local al orasului Copsa Mica respecta urm toarele

principii:
securitatea serviciului;
tarifarea echitabila;
rentabilitatea, calitatea i eficienta serviciului;
administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica ;
transparenta i responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii i cu asocia iile reprezentative ale acestora;
continuitatea prestarii serviciului de apa si de canalizare din punct de vedere cantitativ i
calitativ;
adaptabilitatea la cerin ele utilizatorilor;
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accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
respectarea reglement rilor specifice din domeniul gospod ririi apelor, protec iei mediului
i s n t ii popula iei (toate activitatile care se fac in scop menajer).

Conducerea i controlul
ART. 5 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA este infintat si
aprobat prin hotarare a Consiliului local Copsa Mica si este sub coordonarea directa a primarului
localitatii Copsa Mica conform Legii 215/2001 art.63 aliniatul (1) litera,,d coroborat cu aliniatul
(5).
ART. 6 Conducerea operativ a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA
COPSA MICA este realizat de un sef de serviciu, numit în condi iile legii.Seful de serviciu
asigur conducerea, îndrumarea i controlul compartimentelor.
ART. 7 În absen a sefului de serviciu, atribu iile acestuia sunt preluate de eful compartimentului
tehnic sau de seful compartimentului administrativ financiar.
ART. 8 Organigrama, statul de func ii i num rul de personal se aprob de c tre Consiliul Local,
prin hot râre, la propunerea primarului.
ART. 9 Salarizarea personalului se stabile te potrivit legisla iei în vigoare aplicabil personalului
contractual din sectorul bugetar.

Structura oranizatoric
ART. 10 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are în
structura sa doua compartimente func ionale:
1. Compartimentul tehnic.
a.contractari
b.intretinere si reparatii
c. urmarire si recuperare debite
2.Compartimentul administrativ- financiar
a.contabilitate
b.administratie
c.resurse umane
d.incasari
Art.11. Organigrama SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA, aprobat prin hotarare a Consiliului Local Copsa Mica, se constituie în anex la
regulament.

Atribu iile efului de serviciu
ART. 12 Seful de serviciu are urm toarele atribu ii, competen e i obliga ii:
a) asigur organizarea, coordonarea, conducerea i controlul activit ilor ce se desf oar în cadrul
compartimentelor func ionale;
b) reprezint SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în
rela iile profesionale cu institu iile publice ce contribuie la realizarea atribu iilor ce fac obiectul de
activitate al acestui serviciu comunitar;
c) reprezint SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în
rela iile cu conducerea Prim riei, Consiliului Local, aparatului de specialitate al primarului i
celelalte servicii publice locale, precum si cu alte institutii si agenti economici din orasul Copsa
Mica si din tara;
d) verific permanent i complet modul în care se desf oar activit ile specifice, comparativ cu
standardele i programele stabilite;
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e) r spunde de organizarea serviciului in condi iile de protec ie optim a consumatorilor i de
concuren loial între agen ii economici;
f) urm re te ca activitatea de prest ri servicii intretinere si reparatii s se realizeze numai în
spa iile afectate fiec rei institutii publice, persoana fizica sau alt prestator de servicii i interzice
lucrarile care se executa fara a fi luate in prealabil normele minime de securitate si sanatate in
munaca pe suprafa a c ilor de circula ie (str zi, trotuare) sau parc ri;
g) r spunde de corecta administrare a serviciului prin intermediul sefilor de compartimente;
j) vizeaza proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, precum i lista de investi ii;
k) întocme te propuneri privind stabilirea taxelor i tarifelor specifice activit iilor desf urate ce
se supun aprob rii Consiliului Local, la propunerea primarului;
l) organizeaz controale la fiecare compartiment privind realitatea si corectitudinea tax rii,
inscrisurilor si lucrarilor;
m) contrasemneaz contractele de prestari servicii cu persoanele fizice, agen ii economici si
institutiile publice care detin bransamente de apa in scop menajer si de canalizare;
n) asigur organizare i desf urare în bune condi ii a licita iilor privind achizi ionare de bunuri i
servicii pentru SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA ;
p) vizeaz , prin semn tur , toate rapoartele de specialitate ale serviciului înaintate spre discutare,
avizare i aprobare;
q) semneaz documentele întocmite conform prevederilor legale;
r) urm re te desf urarea eficient a rela iilor cu publicul în cadrul birourilor i compartimentelor
din componen a serviciului;
) verific periodic modul de respectare a programului de lucru a personalului din subordine;
t) asigur programarea i efectuarea concediilor de odihn de c tre personalul serviciului, astfel
încât s se asigure realizarea activit ii f r disfunc ionalit i;
) îndepline te i alte atribu ii delegate de c tre Consiliul local.

Atribu iile i competen ele compartimentelor func ionale
ART. 13 COMPARTIMENTUL TEHNIC:
- efectueaz lucr ri specifice de între inere, ce privesc buna func ionare a retelelor de apa si de
canalizare;
- verific func ionarea la parametrii corespunz tori a a retelelor de apa si de canalizare;
- procur materialele necesare între inerii corespunz toare a instala iilor a retelelor de apa si de
canalizare;
- întocme te referatele de necessitate pentru procurarea materialelor si echipamentelor;
- efectueaz lucr ri de între inere i repara ii la solicitarea persoanelor fizice si institutiilor publice;
- asigur reprezentarea prin delegare a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA în toate litigiile aflate pe rolul instan elor judec tore ti i a
organelor jurisdic ionale;
- întocme te cereri de chemare în judecat , la sesizare, întâmpin ri i alte acte procesuale adresate
instan elor judec tore ti;
- comunic instan elor judec tore ti informa iile sau actele solicitate în vederea solu ion rii
cauzelor ce privesc SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA;
- exercit c ile de atac împotriva hot rârilor judec tore ti;
Art.14.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV - FINANCIR
- asigura prin celelalte compartimente preluarea tuturor informatiilor privind activitatea
economico
financiara a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
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MICA;
- elaboreaza proiectul de buget la sfarsitul anului pentru anul urmator, il supune spre aprobare
Consiliului local ;
- lunar intocmeste balante de cheltuieli si trimestrial, elaboreaza raportari de executie bugetara
care se depune la Consiliul Local, pana la data de 5 ale lunii urmatoare trimestrului ;
- inregistreaza si evidentieaza cantitativ si valoric resursele materiale si financiare ale serviciului;
- tine evidenta intregului patrimoniu si verifica integritatea in conformitate cu legislatia in vigoare
- asigura evidenta contabila a mijloacelor fixe si a celorlalte materiale si bunuri valorice;
- organizeaza si participa la lucrarile de inventariere si valorificare a rezultatelor acestuia;
- realizeaza ansambul de activitati prin care se determina si se obtin resursele financiare necesare
obiectivelor ;
- realizeaza analize financiare la nivelul serviciului ;
- asigura indeplinirea in conformitate cu dispozitiile legale, obligatiile SERVICIULUI PUBLIC
DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA catre bugetul statului, catre bugetul
asigurarilor sociale, unitati bancare, terti ;
- asigura prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar ;
- asigura intocmirea documentelor de plati din contul trezoreriei si a operatiunilor de decontare cu
furnizorii ;
- asigura si organizeaza tinerea la zi si corecta a contabilitatii in mod cronologic si sistematic ;
- respecta regulile de intocmire a bilantului contabil si depunerea la termen la organele de drept ;
- asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si procedurile de prelucrare utilizate,
precum si exactitatea datelor contabile furnizate, Legea 82/1991, stabileste obligativitatea
conducerii evidentei contabile in baza normelor elaborate de Ministerul de Finante .
ART. 15 Angajarea, numirea si eliberarea personalului din cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA se face de catre seful de serviciu in conditiile
legilor in vigoare.

A.Serviciul de ap în scop menajer
ART. 16 Serviciile prestate prin retelele de alimentare cu apa in scop menajer i de canalizare au
drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea i evacuarea apelor uzate pentru to i
utilizatorii de pe teritoriul localit ii.
ART. 17 (1) Apa in scop menajer distribuita prin retelele de alimentare cu apa este destinat
satisfacerii cu prioritate numai in scopuri menajere a nevoilor gospod re ti ale popula iei, ale
institu iilor publice, ale operatorilor economici în lipsa apei potabile i, dup caz, pentru
combaterea i stingerea incendiilor.
(2) Utilizarea apei in scop menajer în alte scopuri decât cele men ionate la alin. (1) nu este permis
(3) În cazul în care cerin ele de apa in scop menajer ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral, ace tia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabil prin sisteme proprii, realizate i
exploatate în condi iile legii;
(4) Se interzice orice legatura sau interconectare între sistemele de alimentare cu apa potabil de la
cismelele dintre blocuri cu apa furnizata in scop menajer.
ART. 18(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu prec dere, colectarea, transportul, i
evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu apa, precum i a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul
localit ilor.
(2) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie sa respecte condi iile precizate prin
acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum i pe
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cele impuse prin reglement rile tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea
lor, sa nu conduc la:
degradarea construc iilor i instala iilor componente ale sistemelor de canalizare;
diminuarea capacit ii de transport a re elelor i a canalelor colectoare;
perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin dep irea debitului i a înc rc rii
sau prin inhibarea proceselor de epurare;
apari ia unor pericole pentru igiena i s n tatea popula iei sau a personalului de exploatare
a sistemului;
apari ia pericolelor de explozie.
ART. 19 (1) M surarea cantit ilor de apa furnizate de operatorul SC SOMETRA SA Copsa Mica,
catre SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA prin intermediul
sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa cu caracter nepotabil folosita numai in scopuri
menajere sau apa bruta, este obligatorie. Aceasta se realizeaz prin montarea la nivelul punctelor
de delimitare/separare a retelelor de alimentare cu apa in scop menajer a orasului Copsa Mica a
echipamentelor de m surare-înregistrare i control, cu respectarea prevederilor specifice în
domeniu, emise de Biroul Roman de Metrologie Legala .
(2) Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va dep i consumul stabilit în regim
pausal prev zut de actele normative în vigoare.
ART. 20(1) În vederea asigur rii continuit ii serviciilor de apa i de canalizare, autorit ile
administra iei publice locale au responsabilitatea planificarii i urm ririi lucr rilor de investi ii
necesare functionarii sistemelor în condi ii de siguranta i la parametrii ceruti prin prescrip iile
tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investi iilor, plecandu-se
de la un plan director de perspectiva. Autoritatile administra iei publice locale are
responsabilitatea de a face investitii majore pentru schimbarea actuala a retelelor de apa si de
canalizare si prin aceasta de a asigura populatiei, institutiilor publice, agentilor economici apa
potabila incadrata in normele de potabilitate in vigoare.
(2) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA trebuie sa asigure
func ionarea cât mai permanenta a sistemului de alimentare cu apa in scop menajer prin
intermediul SC SOMETRA SA Copsa Mica la to i utilizatorii, precum i continuitatea evacuarii
apelor colectate de la ace tia.
(3) Întreruperea alimentarii cu apa i a evacuarii apelor uzate la canalizare este permis numai în
cazuri prev zute de lege sau de prezentul regulament, precum i în cazurile de forta major .
(4) Re eaua secundara de alimentare cu apa in scop menajer, inclusiv bransamentele, intra în
obliga iile de între inere i reparatie ale SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA iar reteaua principala de alimentare si transport intra in obliga iile
de între inere i reparatie a Primariei orasului Copsa Mica si/sau în colaborae cu SC SOMETRA
SA COPSA MICA, sau alte firme de reparatii agreate de Primarie.
(5) În vederea îndeplinirii obliga iilor prev zute la alin. (3), (4) i (5), SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA va asigura exploatarea, între inerea i repararea
re elelor, în conformitate cu instruc iunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii
tehnice, repara ii curente.
(6) La solicitarea utilizatorilor SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA
COPSA MICA. va interveni pentru asigurarea continuit ii functionarii re elei de canalizare. În
cazul constat rii existen ei unor obturari ale canalizarii din vina dovedit a utilizatorului,
cheltuielile vor fi suportate de c tre acesta.
ART. 21 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA prin
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intermediul Primariei orasului Copsa Mica va avea acces, va detine unde este cazul i va actualiza
urm toarele documente :
a) protocolul incheiat intre: Primaria Copsa Mica-Serviciul Public de Gospodarire Comunala
Copsa Mica pe de o parte si SC.SOMETRA SA Copsa Mica pe de alta parte ;
b) planul cadastral al situa iei terenurilor;
c) planurile generale cu amplasarea construc iilor i instala iilor aflate în exploatare, inclusiv
cele subterane, aduse la zi, cu toate modific rile sau complet rile;
d) normele generale i specifice de protec ie a muncii, aferente fiec rui echipament, fiec rei
instala ii sau fiec rei activit i;
e) regulamentul de organizare i func ionare i atribu iile de serviciu pentru întreg personalul;
f) documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului;
ART. 22 Documentele puse la dispozi ie de autoritatea publica local , dup caz, se vor p stra la
sediul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA
ART. 23 (1) Pe durata prestarii servicilor de apa si de canalizare se vor intocmii fise tehnice in
care se vor trece urmatoarele date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;
d) repara iile efectuate pentru înl turarea incidentului/avariei;
e) costul repara iilor accidentale sau planificate;
f) lista de piese i/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;
g) componenta i echipa care a efectuat repara ia accidentala sau planificata, chiar în cazul în
care repara ia s-a executat de alt agent economic;
h) perioada cat a durat repara ia, planificata sau accidentala;
Transportul apei in scop menajer cu caracter nepotabil
ART. 24Conductele ce transporta apa trebuie sa îndeplineasc simultan urm toarele condi ii:
a) sa asigure debitul proiectat de apa în sec iunea respectiva;
b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii i protec ia spa iului invecinat;
c) sa reziste la toate presiunile de lucru din sec iunea respectiva (in momentul de fata unele
conducte de transport au o vechime de peste 25 de ani) ;
ART. 25 (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel pu in semestrial.
(2) Inspec ia va fi facuta, de regula, de acela i personal, pentru a se obisnui cu detaliile i a putea
sesiza diferen ele de la un control la altul. Rezultatul inspec iei se consemneaz într-o fi a de
inspec ie al carei con inut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:
a) întocmirii planului de între inere i a execut rii lucr rilor necesare;
b) execut rii lucr rilor de reparatie, dac este cazul;
c) avertizarii popula iei dac aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei,
restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (m suri de dezinfectare suplimentar ) etc.;
d) luarea m surilor asupra interventiilor neautorizate în zona de protec ie sanitar .
(3) În timpul inspec iei se verifica:
a) starea ventilelor, integritatea lor, stare de func ionare, prezenta apei în c min, anun ându-se
echipa de interven ie pentru scoaterea apei din c min i eliminarea cauzelor care au provocat
inundarea, etc.;
b) starea suprafe ei de teren asigurata ca zona de protec ie sanitar : depozite de de euri
necontrolate, folosirea substan elor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.
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Distributia apei in scop menajer
ART. 26 (1) Consiliul Local al ORASULUI COPSA MICA trebuie sa asigure condi iile
necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit ii la serviciul de alimentare cu
apa distribuita cu acordul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA, apa
folosita de catre utilizatori numai in scop menajer.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, în condi ii contractuale i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a
programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa in scop
menajer i de canalizare.
ART. 27 (1) Delimitarea dintre re eaua publica de alimentare cu apa i re eaua interioar de
distribu ie apar inând utilizatorului este de regula c minul de bransament.
(2) P r ile componente ale unui bransament sunt:
a) o construc ie numita c min de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau
privat, folosit pentru controlul i între inerea bransamentului, fiind vizibila i accesibila;
b) priza de apa reprezentând punctul de racordare la re eaua de distribu ie a apei;
c) o conducta de bransament care se leag la re eaua publica de distribu ie;
d) armatura (vana) de concesie;
e) contorul de bransament care asigura m surarea debitului de apa furnizat ;
f) armatura (vana) de închidere.
(3) Delimitarea dintre re eaua publica de distribu ie i instalatia interioar a utilizatorului se face
de regula prin contorul de bransament, care este ultima componenta a re elei publice de
distribu ie.
(4) Bransamentul pana la contor, inclusiv c minul de bransament i contorul, apar ine re elei
publice de distribu ie a apei, indiferent de modul de finan are a realiz rii acestuia.
(5) C minul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la 14 m în exteriorul acesteia.
(6) La solicitarea scrisa a utilizatorului si daca exista conditii tehnice , se poate monta
contorul individual pe casa scarii pe nivel sau pe apartament, raspunderea pentru evantualele
daune, pierderi, furturi, etc. de la limita de proprietate pana la amplasamentul contorului
individual revenind numai utilizatorului .
ART. 28 (1) To i utilizatorii care au instala ii de utilizare a apei in scop menajer vor avea acces de
bransare la re elele sistemului de alimentare cu apa în condi iile legii i ale prezentului regulament.
(2) Un utilizator trebuie sa aib , de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente
admi ându-se în cazuri speciale.
ART. 29 (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la re elele de
alimentare cu apa in scop menajer se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. la cererea
utilizatorului, pe baza proiectului de execu ie
(2) Eliberarea avizului se realizeaz de regula în doua faze, i anume:
a) avizul de bransare de principiu, eliberat în vederea ob inerii autoriza iei de construire cuprinde datele generale privind posibilit ile i condi iile de bransare a utilizatorului, date ce vor
sta la baza întocmirii documenta iilor de c tre un proiectant autorizat;
b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc solu iile tehnice adoptate de proiectant prin
detaliile de execu ie. Documenta ia anexat la cererea pentru avizul definitiv va fi executata de
catre utilizator si va con ine:
1. memoriu tehnic privind descrierea solu iilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea la
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re eaua de alimentare cu apa;
2. scheme de montaj al conductelor de apa;
3. planul de încadrare în zona, la scara de 1:500;
(3) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia de a
elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documenta iei
complete. În cazul în care în momentul depunerii documenta iei aceasta nu este completa,
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, în termen de
maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documenta iei cu documentele
care lipsesc, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare
eliber rii avizului, precum i data la care s-a depus documenta ia incompleta.Costul acestei
operatii va fi suportata de catre utilizator.
ART.30(1) Executarea lucr rilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a bran amentelor
de apa, se va face dup ob inerea autoriza iei de construire eliberate de Primaria orasului Copsa
Mica, autoriza ie care va avea la baza avizul definitiv al SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA..
(2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre/repartitoare de costuri) i în cl diri, în
general în subsoluri, cu condi ia asigur rii de c tre utilizator a securit ii în func ionare i a
accesului SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.,
stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care sa defineasc drepturile i îndatoririle fiec rei
p r i în aceasta situa ie.
Se pot monta cu acordul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA contoare de apa (apometre/repartitoare de costuri) individuale in apartamente sau casa.
(3) Realizarea de bransamente f r avizul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA. este considerat clandestina i atrage, conform legisla iei în
vigoare, r spunderea disciplinar , material , civil , contraven ional , administrativ sau penal ,
dup caz, atât pentru utilizator, cat i pentru executantul lucr rii.
(4) Între inerea, repara iile i înlocuirea total sau par ial a bransamentului apar inând sistemului,
precum i a caminului de bransament sunt în sarcina SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
ART. 31 Atunci când instruc iunile o prev d, când organele sanitare decid sau dup un accident
care a avut implica ii asupra calit ii apei, se face spalarea, spalarea i dezinfectarea sau numai
dezinfectarea unor tronsoane din re ea sau a întregii re ele. In orasul Copsa Mica populatia si
agenti economici utilizeaza apa strict in scop menajer.Este interzisa consumul apei pentru baut sau
folosirea ei pentru gatit.
ART. 32(1) Pierderile de apa în re ea se considera ca fiind normale dac au valori sub 25% din
cantitatea total intrata în sistemul de distribu ie.
(2) Lucr rile de reabilitare sau modernizare, dup caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea
general de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 30%.
ART. 33
(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de m surare a consumului pe bransamentul sau.
(2) Montarea apometrelor in caminele de bransament se va face la to i utilizatorii ca o obliga ie a
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, pe baza unui
program de contorizare stabilit de Consiliul Local Orasului COPSA MICA.
(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finan area contorizarii la bransamentul utilizatorului,
prev zut la alin.2, va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale.
(4) Cantit ile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza înregistr rilor contorului de
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bransament.
(5) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de m sura, pana la montarea acestora, conform
prevederilor de la alin.2, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea
cantit ilor de apa în sistem pausal.

B. Serviciul de canalizare
Colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
ART. 34(1) Consiliul Local al orasului Copsa Mica prin intermediul SERVICIULUI PUBLIC
DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA trebuie sa asigure condi iile necesare
accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit ii la serviciul de alimentare cu apa i de
canalizare.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, în condi ii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a
programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa i de
canalizare.
ART. 35 (1) Delimitarea dintre re eaua publica de canalizare i instalatia interioar de canalizare
apar inând utilizatorului este c minul de racord.
(2) P r ile componente ale unui racord sunt:
a) o construc ie numita c min de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosit pentru
controlul i între inerea racordului, fiind vizibila i accesibila;
b) un dispozitiv tip sifon, instalat în c min cu rolul de a garanta securitatea re elei i care
permite totodat racordarea la re eaua de canalizare apar inând utilizatorului;
c) o conducta de racordare, situata între c minul de racord i re eaua publica de canalizare;
d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitand legarea
conductei de racordare la canalul de serviciu.
(3) Racordul de la c min spre re ea, inclusiv c minul de racord cu toate componentele sale,
apar ine re elei publice de canalizare, indiferent de modul de finan are a realiz rii acestuia.
ART. 36 (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intr rii sub
presiune a re elei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la re eaua de canalizare.
(2) Pe leg turile prev zute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuarii apelor
provenite din re elele interioare de alimentare cu apa i de canalizare în cazul unor defectiuni, se
vor monta de c tre utilizatori vane i clapete contra refularii.
ART. 37 Evacuarea apelor uzate în re elele de canalizare ale localit ilor este permis numai dac
prin aceasta:
a) nu se degradeaza construc iile i instala iile re elelor de canalizare;
b) nu se diminueaz capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;
c) nu se aduc prejudicii igienei i s n t ii publice sau personalului de exploatare;
d) nu se creeaz pericol de explozie;
e) nu afecteaz calitatea apelor uzate i meteorice din sistemul de canalizare.
ART. 38 Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului i numai a
urm toarelor categorii de ape uzate:
a) ape uzate menajere;
b) ape pluviale;
c) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.
ART. 39 Pentru orice modific ri privind debitul i/sau calitatea apelor uzate, evacuate în re eua de
canalizare a localit ii de c tre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacit ilor de
produc ie, a modific rii tehnologiilor de fabrica ie sau a altor cauze, utilizatorul are obliga ia de a
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cere un nou aviz de racordare, iar SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA
COPSA MICA. are obliga ia sa modifice contractul de furnizare.
ART. 40 (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin Consiliului Local al
orasului Copsa Mica. Execu ia lucr rilor se realizeaz prin grija SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
(2) Legatura realizat între c minul de racordare i re eaua de canalizare interioar a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiva a utilizatorului.
Canalizarea i lucr rile de racord trebuie sa fie executate în condi ii de etanseitate.
ART. 41 Este interzis montarea oric rui dispozitiv sau oric rei instala ii care poate permite
p trunderea apelor uzate în conducta de apa in scop menajer, fie prin aspirare datorat
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzat de o suprapresiune produs în re eaua de
evacuare.
ART. 42 (1) Pentru controlul calit ii apelor deversate în re eaua de canalizare, utilizatorii,
operatori economici care desf oar activit i în urma c rora rezulta ape uzate din procesele
tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale,
buletine de analiza emise de un laborator autorizat.
(2) Buletinele de analiza nu vor avea o vechime mai mare decat frecventa de determinare a
indicatorilor de calitate stabilita prin autorizatia de mediu si / sau autorizatia de gospodarire a
apelor .
ART. 43 Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele i normativele în vigoare cu privire la
condi iile i calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în re eaua de
canalizare ape uzate care în sec iunea de control con in:
a) materii în suspensie ale c ror cantitate, m rime i natura constituie un factor activ de erodare
a canalelor, provoac depuneri sau stanjenesc curgerea normal ;
b) substan e cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate re elele de
canalizare i sta ia de epurare a apelor uzate din localitate ;
c) substan e de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie,
pot stanjeni exploatarea normal a canalelor i statiilor de epurare a apelor uzate sau care,
împreun cu aerul, pot forma amestecuri explozive;
d) substan e toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în
pericol personalul de exploatare a re elei de canalizare i a statiei de epurare;
e) substan e cu grad ridicat de periculozitate;
f) substan e care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa
contribuie la poluarea mediului înconjur tor;
g) substan e colorante ale c ror cantit i i natura, în condi iile diluarii realizate în re eaua de
canalizare i în statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se
evacueaza apele epurate;
h) substan e inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;
i) substan e organice greu biodegradabile, în cantit i ce pot influenta negativ procesul de
epurare a treptei biologice.
ART.44(1) În cazul dep irii indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, prev zu i
în avizul/contractul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA
respectiv în normativele în vigoare, pentru utilizatorii, al ii decât cei casnici, se va calcula o
contribu ie suplimentar , în procent de 100% din taxa de canalizare aferent perioadei de
facturare în care SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA a
efectuat controlul, în vederea înl tur rii efectelor negative produse în re elele de canalizare i,
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precum i plata eventualelor daune produse prin poluarea râurilor TARNAVA si VISA..
(2) Pentru agentii economici potentiali poluatori monitorizati de SERVICIULUI PUBLIC
DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA in baza hotaririi Consiliului Local al
orasului Copsa Mica tarifele pentru canalizare aprobate se vor suplimenta in functie de grupa
de risc din care fac parte.
ART. 45 În vederea depistarii zonelor în care apar infiltratii în cantit i mari ale apei din sol se vor
efectua analize ale apei uzate în c mine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen
(CBO(5)).
ART. 46 O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:
a) verificarea st rii c minelor i camerelor de intersectie;
b) verificarea nivelului apei în c minele de intersectie;
c) verificarea nivelului apei i a st rii c minelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în
general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;
d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra re elei: produse petroliere, produse
toxice, agresive etc.;
e) verificarea cantit ii i calit ii apelor uzate în sec iunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din
gura de v rsare în emisar.
ART. 47 Principalele lucr ri de între inere ce trebuie executate sunt:
a) verificarea capacelor de c mine i a gratarelor la gurile de scurgere;
b) corectarea cotei ramelor i capacelor de la c mine ca urmare a îmbun t irii caii sau în urma
tasarilor diferen iate;
c) spalarea colectoarelor;
d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat i cimentat;
e) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;
g) curatarea bazinelor de reten ie;
h) înlocuirea gratarelor prev zute pe re ea;
i) asigurarea c ilor de acces la re ea i la toate sec iunile de prelevare de probe;
j) desfiin area sau aducerea în legalitate a lucr rilor ilegale de racordare.
ART.48(1) Spalarea colectoarelor va începe din sec iunea amonte i se continua pana la
racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand în prealabil, cu
ajutorul echipamentelor specializate, dac colectorul nu este rupt i dac nu intra p mântul în
acesta.
(2) Dac în colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat r d cinile pomilor
existen i în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocarii acestuia, urmând ca, prin
decopertare, sa se taie r d cinile i din exterior i sa fie ref cute imbinarile i tuburile defecte.
ART. 49 (1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de sp lat, folosind jeturi de
apa de mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport,
urmând ca tehnologia de curatare sa asigure condi iile necesare astfel încât personalul de deservire
sa nu între în contact direct cu apa murdara din colector.
(2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele re ele la care, datorit construc iei,
c minele de inspec ie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici i servesc doar pentru inspec ia cu
mijloace de televiziune în circuit închis.
ART. 50 Pentru lucr rile efectuate este necesar ca:
a) sa se lucreze numai cu personal calificat;
b) personalul sa aib echipament de protec ie i de munca adecvat;
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c) sa fie asigurate condi iile necesare de prevenire a accidentelor de munca;
d) în cazul interven iei la colectoare în func iune, durata de interven ie sa fie cat mai mica,
utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.
ART. 51 (1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilit în cadrul contractului
de prestare/furnizare a serviciului, reprezint o cota procentual , de 80% din cantitatea total de
apa rece furnizat .
(2) Cantitatea de apa evacuata de c tre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu
cantitatea de apa consumat .

Apele uzate evacuate în râul VISA
ART. 52 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia
sa realizeze urm rirea cel putin o data pe luna, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a
apelor uzate deversate in raul Visa, sa p streze registrele cu rezultatele analizelor i sa pun aceste
date la dispozi ia personalului împuternicit cu sarcini de inspec ie i control.
ART. 53 Se vor urm ri rezultatele analizelor i consemna in registrul de analiza :
1. azotati;
2. azot total;
3. suspensii solide;
4. CCO-Mn;
5. CB05;
6. fosfor total;

Instala iile/re elele interioare de alimentare cu ap

i de canalizare

ART. 54 (1) Instalatia interioar de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul
de dup apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, pana la armatura de
utilizare. Re eaua interioar de alimentare cu apa apar ine, ca obliga ie de între inere i reparatie,
utilizatorului.
(2) Instala iile interioare de apa i de canalizare care deservesc 2 sau mai mul i proprietari dintrun condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instala ii apar inând p r ilor comune ale
condominiului i intra ca obliga ie de între inere i reparatie în sarcina tuturor proprietarilor
condominiului.
(3) Instala iile interioare de apa i de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un
singur proprietar, sunt instala ii ce apar in acestuia i intra ca obliga ie de între inere i reparatie în
sarcina proprietarului respectiv.
(4) Punctul de delimitare între instala iile apar inând p r ilor comune i instala iile fiec rui
proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba direc ia de
circula ie a apei din verticala în orizontala, în cazul proprietarilor care au în proprietate
apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuin e.
ART. 55 În cazul în care lucr rile de realizare a instala iilor/re elelor interioare conduc la
modificarea condi iilor ini iale de contractare, acestea se vor efectua dup ob inerea acordului
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. Contravaloarea
lucr rilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesit ii
realiz rii operatiei, se suporta de utilizator.
ART. 56 Utilizatorii care au în dotare instala ii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu vor executa
leg turi la re eaua de distribu ie apar inând sistemului de alimentare cu apa.
ART. 57(1) Utilizatorul are obliga ia sa asigure func ionarea normal a instala iei/re elei interioare
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de alimentare cu apa; în acest sens va executa toate lucr rile de între inere i reparatie ce se impun
în vederea unei exploat ri optime.
(2) Utilizatorul poate solicita SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA
COPSA MICA. consultan a i îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru
constatarea st rii tehnice a instala iilor, etanseitatii i modului de utilizare a apei, în scopul evit rii
pierderilor i utiliz rii rationale a acesteia.
ART. 58 (1) Instalatia/re eaua interioar de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte
sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala i de terasa), conducte orizontale de legatura,
coloane, conducte orizontale de evacuare la c minul de racord, care reprezint limita re elei
interioare (limita de proprietate).
(2) Instalatia/re eaua interioar de canalizare apar ine utilizatorului; SERVICIULUI PUBLIC
DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu are nicio obliga ie privind buna
func ionare a re elei interioare de canalizare.
(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instala ii sanitare se va executa cu respectarea
m surilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu sta ii de
pompare a apelor uzate). SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA nu are nicio obliga ie privind inundarea subsolurilor datorita instalatiilor apartinand
utilizatorului.

Drepturile i obliga iile Serviciului Public de Gospodarire Comunala
Copsa Mica i utilizatorilor
ART. 59(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa in scop menajer i de
canalizare orice persoana fizica sau juridic ce de ine, în calitate de proprietar sau cu drept de
folosinta dat de proprietar, un imobil având bransament propriu de apa i/sau racord propriu de
canalizare i care beneficiaz de serviciile SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA pe baza de contract de furnizare/prestare.
(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa in scop menajer i de canalizare i
persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa, respectiv racord propriu de
canalizare, dac exista condi ii tehnice pentru delimitarea/separarea instala iilor, pentru
individualizarea consumurilor i pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de
furnizare/prestare a serviciului.
(3) Condi iile tehnice vor fi stabilite de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA.
(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa i de canalizare sunt:
a) utilizatori casnici: persoane fizice sau asocia ii de proprietari/locatari
b) agenti economici ;
c) institu ii publice.
ART.60 (1) Func ionarea sistemului de alimentare cu apa i de canalizare trebuie sa fie cat mai
continua.
(2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei în caz de seceta sau
inghet, distribu ia apei se va face dup un program propus de SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA i aprobat de Consiliul Local al orasului Copsa
Mica, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (massmedia, afi are la utilizator).
ART. 61(1) Pentru interven ia rapida în caz de necesitate SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. va face marcaje i inscrip ii pe cl dirile de locuit,
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alte cl diri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta c minelor de vane i a hidrantilor
de incendiu .
(2) Este interzis blocarea accesului la c minele i hidrantii re elei pentru care s-au executat
marcajele i inscrip iile men ionate la alin. (1).
ART. 62 În vederea realiz rii obiectivelor i sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de
alimentare cu apa i de canalizare a localit ilor, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA. trebuie sa asigure:
a) între inerea i men inerea în stare de permanenta func ionare a sistemelor de alimentare cu
apa i de canalizare;
b) contorizarea cantit ilor de distribuite i respectiv facturate ;
c) refacerea locului unde a intervenit pentru repara ii sau execu ia unei lucr ri noi, cu ajutorul
Primariei orasului Copsa Mica.
ART. 63 (1) Dac cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, repara ii, revizii, avarii se produc
pagube mari proprietarilor din vecin tatea sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare,
consiliul Local al orasului Copsa Mica are obliga ia sa le pl teasc acestora desp gubiri, în
condi iile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi desp gubit
pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul desp gubirii se stabile te prin acordul p r ilor sau, în cazul
în care p r ile nu se în eleg, prin hot râre judec toreasc .
(2) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia sa
in evidente distincte pentru fiecare activitate a serviciului.
ART. 64 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia:
a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa
i de canalizare;
b) sa respecte prevederile prezentului regulament;
c) sa ia m surile necesare pentru remedierea operativ a defectiunilor ap rute la instala iile sale,
precum i de inlaturare a consecin elor i pagubelor rezultate;
d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa i de canalizare la to i utilizatorii cu care a încheiat
contracte de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor;
e) sa serveasc pe cât posibil to i utilizatorii din aria de acoperire;
f) sa furnizeze date despre prestarea serviciului Consiliului Local al orasului Copsa Mica,
precum i A.N.R.S.C si A.N.R.E., conform programelor stabilite de acestea;
g) sa aplice metode performan e de management care sa conduc la reducerea costurilor ;
h) sa furnizeze apa in scop menajer, cu asigurarea valorilor debitelor i a presiunii de serviciu,
indiferent de pozi ia utilizatorului în schema de func ionare;
i) sa asigure preluarea apelor uzate i meteorice la sistemul de canalizare i sa verifice calitatea
acestora;
j) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare
cel mai târziu pana la data de 15 a lunii urm toare celei în care presta ia a fost efectuat ;
k) sa factureze cantit ile de apa furnizate i serviciile de canalizare prestate, la valorile
m surate prin intermediul contoarelor, aducând la cunostinta utilizatorului modific rile de tarif.
Tariful se poate modifica cu acordul Consiliului Local functie de costuri in exploatare si de
inflatie.
q) sa înregistreze toate reclama iile i sesiz rile utilizatorilor, sa le verifice i sa ia m surile ce
se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesiz rile utilizatorilor SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA va r spunde în scris, în termen de maximum 30
de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.
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ART. 65 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, prestatorul
de servicii din sistemul de alimentare cu apa i de canalizare nu r spunde pentru neândeplinirea
serviciului, în cazurile de forta major , precum i în urm toarele cazuri:
a) ca urmare a lucr rilor de între inere, repara ii, moderniz ri, extinderi, devieri, bransari noi,
schimb ri de contoare, dac SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA. a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data i
intervalul de timp în care aceasta va fi oprit . Anun ul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media
i/sau afi are în locuri publice, dup caz, în func ie de num rul de utilizatori afecta i trebuie f cut
înainte, cu un num r minim de ore stabilit prin contract;
b) în cazul ploilor torentiale care duc la dep irea capacit ii proiectate de preluare la canalizare
a debitelor, situa ie în care SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA va face dovada dep irii capacit ii.
ART. 66 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are dreptul:
a) sa opreasc temporar prestarea serviciului de furnizare a apei sau prestarea serviciului de
canalizare, f r în tiin area prealabil a utilizatorilor i f r sa îsi asume r spunderea fa de
ace tia, în cazul unor avarii grave a c ror remediere nu sufer amânare, care pot produce pagube
importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instala iilor interioare ale utilizatorului sau care
afecteaz buna func ionare a sistemului de alimentare cu apa i/sau de canalizare. În astfel de
cazuri, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia
de a anunta utilizatorii imediat de situa ia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispozi ie;
b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumit perioada, cu
în tiin area prealabil , în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la
racordarea i punerea în func iune a unor noi capacit i din cadrul sistemului de alimentare cu apa
sau de canalizare ori a unor lucr ri de între inere planificate ;
c) sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate i sa aplice penalit ile legale;
d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, în condi iile
legii, cu notificare prealabil , la utilizatorii care nu i-au achitat facturile pe o perioada mai mare
de 30 de zile calendaristice de la data expir rii termenului de plata a facturii sau care nu respecta
clauzele contractuale. Acelea i m suri, inclusiv desfiin area bran amentelor/racordurilor, se pot
lua fata de utilizatorii clandestini, dac ace tia nu au îndeplinit condi iile impuse de SERVICIUL
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA pentru intrarea în legalitate.

Indicatori de performan

i calitate

ART. 67 (1) Indicatorii de performanta stabilesc condi iile ce trebuie respectate de SERVICIUL
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. în asigurarea serviciului de
alimentare cu apa i de canalizare.
(2) Indicatorii de performanta asigura condi iile pe care trebuie sa le îndeplineasc serviciile de
apa i de canalizare, avându-se în vedere:
a) continuitatea pe cât posibil din punct de vedere cantitativ i calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerin ele utilizatorilor;
c) excluderea oric rei discrimin ri privind accesul la serviciile de apa i de canalizare;
d) respectarea reglement rilor specifice din domeniul gospod ririi apelor i protec iei mediului.
ART. 68 Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa i de canalizare sunt specifici pentru
urm toarele activit i:
a) bransarea/racordarea utilizatorilor la re eaua de alimentare cu apa i de canalizare;
b) contractarea serviciilor de apa i de canalizare;
c) m surarea, facturarea i încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
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d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
e) men inerea unor rela ii echitabile între SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA i utilizator prin rezolvarea operativ i obiectiv a problemelor, cu
respectarea drepturilor i obliga iilor care revin fiec rei p r i;
f) solu ionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa i de canalizare;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultan a etc.).
ART. 69 În vederea urm ririi respect rii indicatorilor de performanta SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA trebuie sa asigure:
b) evidenta utilizatorilor;
c) înregistrarea activit ilor privind citirea echipamentelor de m surare, facturarea i încasarea
contravalorii serviciilor efectuate;
d) înregistrarea reclamatiilor i sesizarilor utilizatorilor i solu ionarea acestora;
e) accesul neingradit al autorit ilor administra iei publice centrale i a Consiliului Local al
orasului Copsa Mica, în conformitate cu competentele i atribu iile legale ce le revin, la
informa iile necesare pentru stabilirea:
1. modului de respectare i de îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate;
2.calit ii i eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta
stabili i;
3. modului de formare i stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa i de canalizare;
4. stadiului de realizare a investi iilor;

Contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor de ap
canalizare

i de

ART. 70 Contractarea furnizarii i prestarea serviciilor de alimentare cu apa i de canalizare se
vor realiza astfel:
a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între SERVICIUL
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. i utilizatori;
b) în cazul utiliz rii apei de la hidrantii stradali de c tre operatorul serviciului de salubrizare
sau cel al
domeniului
public, pe baza de contract între operatorii acestor
servicii i SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA;
c) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire i stingerea incendiilor, pe
baza de contract încheiat cu autorit ile administra iei publice locale, în conformitate cu Legea nr.
121/1996 privind organizarea i func ionarea Corpului Pompierilor, modificata de O.G.
nr.88/2001.
ART. 71 La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa i de canalizare.
ART. 72 (1) Facturarea serviciilor publice prestate se face lunar in baza preturilor aprobate de
Consiliul Local Copsa Mica. Facturile se emit cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatroare
celei in care prestatia a fost efectuata, iar comunicarea acestora se va face beneficiarilor la sediul
serviciului public.
(2) Utilizatorul se obliga sa se intereseze despre sumele de plata la sediul serviciului public lunar.
Beneficiarii, persoane fizice sau juridice sunt obligati sa achite facturile reprezentand
contravaloarea servicilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 30 de zile calendaristice de
la data emiterii ei. Data emiterii se inscrie pe factura.Termenul de scadenta de 30 de zile privind
plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii. Facturile vor putea fi ridicate de catre
beneficiar de la sediul SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA
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începând cu data de 10 ale fiecarei luni si vor putea fi contestate in termen de 5 zile de la data
luarii la cunostiinta. Necontestarea facturilor de catre beneficiar in termenul de 5 zile de la luarea
la cunostiinta echivaleaza cu acceptarea modului de facturare.
(3) Neridicarea de catre beneficiar a facturilor emise lunar de catre furnizor nu constituie motiv de
neprimire a facturii si nu impiedica inceperea curgerii termenului privind calculul penalitatilor.
(4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ei atrage dup
sine penalit i de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a
obliga iilor bugetare, stabilite conform reglement rilor legale în vigoare;
(5) Valoarea total a penalitatilor nu poate dep i cuantumul debitului i se constituie venit al
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
(6) Plata contravalorii servicilor prestate se va face de catre beneficiarii persoane fizice in
numerar la caseria serviciului public, iar de catre beneficiarii persoane juridice si institutii publice
se poate face cu ordin de plata sau alte instrumente de plata convenite de parti.
ART. 73 Pe lâng sanc ionarea legal a faptelor descrise mai jos utilizatorii se vor conforma
dispozi iilor:
1. Amplasarea de construc ii pe traseul re elelor de ap i/sau canal apar inând sistemului public,
sau la distan e mai mici decât cele prev zute în normative, nerespectarea zonelor de protec ie
sanitar sau a perimetrelor de protec ie hidrogeologic , oblig pe contravenient la dezafectarea
imediat a construc iilor, refacerea terenului i solicitarea avizului de amplasament de la
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în condi iile impuse
de legisla ia i normativele în vigoare.
2. Distrugerea construc iilor i instala iilor, sustragerea unor p r i componente ale acestora,
afectarea func ion rii re elelor, manevrarea arm turilor apar inând sistemului public de alimentare
cu ap sau canalizare, oblig pe utilizator la remedierea imediat pe cheltuiala sa, i plata daunelor
provocate inclusiv prin perturbarea prest rilor de servicii ale SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
3.Realizarea de bran amente i racorduri clandestine - f r avizul SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA d dreptul
SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA la dezafectarea imediat a bran amentului
(demontarea contorului) sau a racordului de canal, i oblig pe utilizator s fac demersurile în
vederea aviz rii execut rii unui nou bran ament, conform prevederilor regulamentului. Toate
cheltuielile de dezafectare, proiectare, execu ie, rebran are vor fi achitate de utilizator. Utilizatorul
va primi o în tiin are de plat i se oblig s achite SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA consumul (pau al sau calculat în func ie de categoria utilizatorului)
socotit pe maxim 3 ani retroactiv de la momentul constat rii faptei. SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA î i rezerv dreptul de a depune o plângere penal
pentru furt, împotriva consumatorului fraudulos.
4. Nerespectarea
prevederilor din avizul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA sau a
prevederilor
din documenta ia tehnic
aprobat
de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, d dreptul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA la dezafectarea
imediat a bran amentului pe cheltuiala utilizatorului i plata eventualelor daune provocate
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA
5. Instalarea i/sau utilizarea de instala ii interioare necorespunzatoare, în alte scopuri decât cele
prevazute in contract, d dreptul la dezafectarea imediat a bran amentului/racordului de catre
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, oblig la remedierea
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de c tre utilizator a instala iilor interioare, în conformitate cu prezentul regulament. Toate
cheltuielile de debran are, dezafectare, rebran are cad în sarcina utilizatorului .
6. Demontarea total sau par ial a bran amentului, contorului, ruperea sigiliului, deteriorarea sau
sustragerea aparatului de m sur din vina utilizatorului d dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA la debran area imediat . Toate cheltuielile de
debran are, repara ii necesare, achizi ionarea unui nou contor, rebran are cad în sarcina
utilizatorului .
7. Fapta utilizatorului de a nu permite citirea contorului, de a nu asigura accesul la contor, de a nu
men ine cur enia în c minul apometrului, respectiv în subsolul unde este amplasat aparatul
de m sur , d SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA,
la dezafectarea bran amentului pân la remediere. Toate cheltuielile de debran are, rebran are cad
în sarcina utilizatorului.
8. Intârzierea în achitarea sumelor datorate dup expirarea termenelor prev zute în contract i
reglement rile în vigoare, atrage major ri de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata
obliga iilor fa de bugetul de stat. Valoarea penalit ilor nu va dep i cuantumul debitului i se
constituie venit al prestatorului. Dac sumele datorate, inclusiv major rile, nu au fost achitate în
termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenelor prev zute în contract, SERVICIUL
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are dreptul de a suspenda
executarea contractului (debran area de la re ea), cu un preaviz de 5 zile lucr toare. Toate
cheltuielile de debran are, rebran are cad în sarcina utilizatorului.
9. Înc lcarea dispozi iilor din regulament, în ce prive te evacuarea de c tre utilizatorii casnici în
re elele de canalizare a apelor uzate de alt natur decât cea menajer sau meteoric (de exemplu:
dejec ii animaliere, uleiuriuzate, etc.) d dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA la dezafectarea bran amentelor de ap i a racordurilor de
canalizare. Utilizatorul va suporta toate cheltuielile de debran are, rebran are i orice daun
cauzat SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
10. Dep irea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, prev zu i în avizul sau contractul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, respectiv în
normativele în vigoare, de c tre utilizatorii al ii decât cei casnici, d dreptul SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA s perceap plata unei contribu ii
suplimentare în vederea înl tur rii efectelor negative produse în re elele de canalizare, în procent
de 100% din taxa de canalizare, aferent perioadei de facturare în care SERVICIUL PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. a efectuat controlul. În caz de neplat a acestei
sume SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. va dezafecta
bran amentul de ap i racordul de canal de la re elele publice. Utilizatorul va suporta toate
cheltuielile de debran are, rebran are i orice daun cauzat SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
11. Fapta de a nu ine la zi registrul de eviden a debitelor captate, în cazul de in torilor de surse
proprii, sau de a nu avea instalate apometre pe acestea sau aparate de masura pentru ape uzate pe
canalul de evacuare, d dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA
COPSA MICA la dezafectarea racordului la re eaua de canalizare.
12. In ceea ce prive te obligativitatea încheierii contractului, d dreptul SERVICIULUI PUBLIC
DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. s sisteze, cu un preaviz de 7 zile lucr toare,
furnizarea serviciilor pân la încheierea contractului. Cheltuielile de debran are, rebran are vor fi
suportate de c tre utilizator.

Serviciul de furnizare a energiei termice i a apei calde ca tre blocul
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nr.37 ANL
ART 74 Serviciile prestate prin retelele de distributie au drept scop furnizarea energiei termice
pentru incalzire si apa calda de consum;

Drepturile si obliga iile furnizorului
ART 75 Furnizorul are urmatoarele drepturi:
1. sa factureze la tarifele in vigoare cantitatile de energie termica furnizate, si sa incaseze
contravaloarea acestora;
2. sa aplice penalitatile legale in cazul neachitarii facturilor la termen;
3. sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei termice si a apei
calde ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale;
4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate in folosinta sau pe proprietatea
utilizatorului, pentru verificarea respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau
pentru debransare, in caz de neplata sau pericol de avarie, a acestora .Accesul se va efectua in
prezenta utilizatorului;
5. sa intrerupa, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesara
executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii programate, cu anuntarea in prealabil a
utilizatorului;
6. sa execute contra cost lucrari de reparatii si reabilitari la instalatiile utilizatorilor, cu acordul si
in conditiile convenite cu acestia, in scopul cresterii eficientei si al utilizarii rationale a energiei
termice;
7. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea energiei termice in urmatoarele conditii:
- cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul energetic de interes
local;
- pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi;
- in caz de neplata a contravalorii energiei termice sau a apei calde furnizate;
8. sa aiba acces, in caz de avarie sau de necesitate, in spatiile destinate utilizatorului, in
conformitate cu prevederile legale.
ART 76 Furnizorul are urmatoarele obliga ii:
1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;
2. sa respecte prevederile reglementarilor emise de autoritatile de reglementare si autoritatile
publice locale;
3. sa factureze serviciile in conformitate cu cantitatile de energie termica livrate la preturile si
tarifele legal stabilite;
4. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului si sa ia masurile care se impun in
vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege;
5. sa asigure continuitatea in alimentare in limitele gradului de asigurare in furnizare;
6. sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele si instalatiile de
distributie/transport;
7. sa anunte prin afisaj la avizierul imobilului sau in scris utilizatorii despre intreruperile
programate in furnizarea energiei termice si a apei calde;
8. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif sau alte informatii necesare prin
adresa atasata facturii sau prin afisare;
9. sa ia masuri de intrerupere a furnizarii energiei termice in cazul unor defectiuni in instalatia
utilizatorului sau la cererea acestuia;
ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

PRIM RIA
ORA ULUI
COP A MIC

REGULAMENT DE ORGANIZARE I
FUNC IONARE

Cod:ROF 01
Edi ia/Revizia I/0
Data:18 septembrie 2012
Pagina 115

10. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati
platite de acesta;
11. sa anunte utilizatorul in cazul in care este afectat de limitarile sau intreruperile planificate in
modul stabilit prin contract si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare
executarii unor lucrari de intretinere si reparatii;
12. sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii
activitatii;
13. sa furnizeze apa calda :
a) o temperatura nominala de 550C, de regula 600C;
b) o temperatura minima de furnizare de 450C, in conditii de consum redus.

Drepturile i obliga iile utilizatorului
ART 77 Utilizatorul are urmatoarele drepturi:
1. sa consume energie termica si apa calda in conditiile prevazute in prezentul contract;
2. sa conteste facturile, cand constata incalcarea prevederilor contractuale;
3. sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a energiei termice si
despre deciziile luate in legatura cu aceste servicii de catre furnizor, in cazul in care aceste decizii
au sau pot avea consecinte directe asupra sa;
4. sa primeasca raspuns in termen legal la sesizarile adresate furnizorului cu privire la
neindeplinirea unor obligatii contractuale;
5. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de
distributie sau la bransament;
6. sa solicite in acord cu furnizorul oprirea furnizarii energiei termice;
7. sa solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
ART 78 Utilizatorul are urmatoarele obliga ii:
1. sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentand contravaloarea
serviciilor prestate;
2. sa comunice in scris furnizorului, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare a
elementelor care au stat la baza intocmirii contractului si sa incheie acte aditionale in legatura cu
acestea; numarul de persoane se comunica de catre utilizator trimestrial;
3. sa permita furnizorului, la solicitarea acestuia, intreruperea programata a alimentarii cu
energie termica pentru intretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile furnizorului;
4. sa respecte normele si conditiile tehnice in vigoare in vederea eliminarii efectelor negative
asupra calitatii energiei termice furnizate sau a agentului termic;
5. sa permita accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei termice aflate in folosinta
sau in proprietatea sa, pentru verificarea functionarii si integritatii acestora sau pentru debransarea
instalatiilor;
6. sa nu utilizeze agentul termic pentru incalzire sau apa calda de consum pentru spalarea
autovehiculelor, topirea zapezii ori in alte scopuri decat cele prevazute in contract;
7. sa nu execute modificari la instalatiile de incalzire centrala;
8. sa nu goleasca instalatiile interioare de incalzire fara acceptul scris al furnizorului, cu exceptia
situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora.

Facturare si modalit i de plat
ART. 79 Contravaloarea energiei termice si a apei calde furnizate utilizatorului se incaseaza de la
acesta pe baza de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de catre furnizor, in
conformitate cu legislatia fiscala in vigoare.
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ART. 80 (1) Facturarea energiei termice si a apei calde furnizate se face lunar. Facturile se emit
cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatroare celei in care prestatia a fost efectuata, iar
comunicarea acestora se va face beneficiarilor la sediul furnizorului.
(2) Utilizatorul se obliga sa se intereseze despre sumele de plata la sediul furnizorului lunar si este
obligat sa achite facturile reprezentand contravaloarea servicilor furnizate .
(3) Termenul de scadenta este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Termenul de
scadenta de 30 de zile privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii. Facturile vor
putea fi ridicate de catre beneficiar de la sediul SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA începând cu data de 10 ale fiecarei luni si vor putea fi contestate in
termen de 5 zile de la data luarii la cunostiinta.
(4) Necontestarea facturilor de catre beneficiar in termenul de 5 zile de la luarea la cunostiinta
echivaleaza cu acceptarea modului de facturare. Neridicarea de catre beneficiar a facturilor emise
lunar de catre furnizor nu constituie motiv de neprimire a facturii si nu impiedica inceperea
curgerii termenului privind calculul penalitatilor.
(5) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ei atrage dup
sine penalit i de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a
obliga iilor bugetare, stabilite conform reglement rilor legale în vigoare;
(6) Valoarea total a penalitatilor nu poate dep i cuantumul debitului i se constituie venit al 4d.
(7) Plata contravalorii servicilor furnizate se va face de catre utilizatori in numerar la caseria
serviciului public.
ART. 81 In cazul in care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei
termice beneficiaza de incalzire sau apa calda de consum fara acordul furnizorului, se va proceda
la refacturarea energiei termice incepand cu data sistarii. In acest caz furnizorul este indreptatit sa
pretinda si alte daune-interese.

M turatul stradal
ART. 82 (1) Serviciile prestate au drept scop intretinerea curateniei domeniului public prin
maturatul stradal in schimbul unui pret aprobat de Consiliul local.
(2) Suprafata maturata este aproximativa 21147 mp si se poate modifica cu acordul partilor pe
baza unui act aditional la contractul de prestari servicii.
ART.83Lucrarile de intretinere a curateniei domeniului public din orasul Copsa Mica se fac pe
baza unei situatii de plata catre Primaria orasului Copsa Mica.
ART 84Delimitarea spatiului de maturat
1.Acostamente:
a. Piata agroalimentara
216 mp
b. ParcareTrezoreria Copsa Mica- Politia Copsa Mica
460 mp
c. Pasarela SC Sometra SA Posta Romana
105 mp
d. Chiosc Romirex Parcare centru
102 mp
e. Intrare chiosc Romirex-Intrare cantina SC Sometra SA
370 mp
f. Intrare cantina SC Sometra SA -spatiu verde
225 mp
g. Podet la intrare SC Electrica Copsa Mica
268 mp
h. Podet Troita intersectie drum Blajului
165 mp
i. Troita intersectie drum Blajului- Minimarket Roxiprod
75 mp
j. Politia Copsa Mica- Blocul 25A
480 mp
k. Aleea Castaniilor- Grup Scolar N. Teclu
432 mp
l. Grup Scolar N. Teclu- Biserica ortodoxa
170 mp
m. Grup Scolar N. Teclu- Podet SC Electrica Copsa Mica
235 mp
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n. Club Sometra
150 mp
o. Spatiu verde pana la SC Electrica Copsa Mica
780 mp
2.Trotuare:
a. Grup scolar N.Teclu-Monumentul Eroilor
570 mp
b. Bl.1 Aleea Castanilor- Monumentul Eroilor
360 mp
c. Monumentul Eroilor -parcare Al.Castanilor
276 mp
d. Monumentul Eroilor -parcare Centru
286 mp
e. Piata agroalimentara-Monumentul eroilor si acces statie autobuz
223 mp
f. Parcare centru -piata agroalimentara
120 mp
g. Trotuar de la pasarela Posata Romana
114 mp
h. Trotuar Posata Romana - scari la chiosc Romirex
102 mp
i. Posata Romana - intrare cantina Sometra
261 mp
j. Intrare cantina SC Sometra SA - spatiu verde
149 mp
k. Rigola spatiu verde -drum intrare Sc Electrica SA
845 mp
l. Grup Scolar N. Teclu- Biserica ortodoxa
136 mp
m. Podet str.Tineretului- intrare SC Electrica SA
335 mp
n. Podet Str.Tineretului - Troita intersectie drum Blajului
242 mp
o. Troita intersectie drum Blajului - Minimarket Roxiprod
110 mp
p. Fantana arteziana- Club SC Sometra SA
532 mp
q. Drum acces cartier P-uri - CT 1
440 mp
r. Bloc P1- bloc P19
442 mp
s. Bloc P5- bloc P22 (2 buc)
570 mp
t. Camin cultural Copsa sat
216 mp
3.Drumuri:
a. Bloc P5- bloc P22
1032 mp
b. Acces P- uri- Ct 1
1430 mp
c. CT 1- bloc P1
1200 mp
d. Bloc P1- bloc P18
2040 mp
e. Intrare Electrica-DN14
220 mp
4.Alei
a. Parc Halebarda
170 mp
b. Alei parc P5
366 mp
c. Alei parc P18- P16
565 mp
5.Parcari
a. Parcare auto piata agroalimentara
396 mp
b. Parcare fantana arteziana
702 mp
c. Parcare bloc P18
800 mp
Lucr ri de între inere i repara ii efectuate de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE
COMUNALA COPSA MICA institutiilor publice si persoanelor fizice din orasul Copsa Mica
ART.85 (1) Serviciile prestate au drept scop lucrari de intretinere si reparatii efectuate catre
institutiile publice si persoanelor fizice din orasul Copsa Mica.
(2) Lucrarile de intretinere si reparatii efectuate catre institutiile publice din orasul Copsa Mica se
fac pe baza unei situatii de plata.
(3) Lucrarile de intretinere si reparatii efectuate catre persoanele fizice din orasul Copsa Mica se
fac pe baza unui deviz de lucrari.
ART.86 (1) Situatiile de plata si devizele de lucrari se vor intocmii de seful compartimentului
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tehnic sau de seful formatiei muncitori, aprobate de seful serviciului si avand semnatura cu
acceptul beneficiarului de lucrare.
(2) Situatiile de plata si devizele de lucrari se aproba de beneficiar dupa care se intocmeste factura.
ART.87 Principalele lucrari de intretinere si reparatii efectuate institutilor publice din orasul
Copsa Mica :
1. Reparatii si intretinere retele de alimentare apa si de canalizare
2. Clorinarea bazinelor de captare a izvoarelor
3. Reparatii si lucrari de intretinere la caminele culturale
4. Lucrari de reparatii si intretinere la scoli si gradinite
5. Lucrari de reparatii si intretinere la targul de animale
6. Lucrari de reparatii si intretinere la trotuarele pietonale
7. Lucrari de amenajare a santurilor si rigolelor
8. Reparatii poduri si podete
9. Amenajarea si intretinerea terenurilor de sport si al parcurilor din orasul Copsa Mica.
10. Lucrari imprejmuire, executare garduri, confectii metalice, banci, etc
11. Montarea de indicatoare rutiere pe drumurile si caile publice
12. Repararea utilajelor din dotarea primariei
13. Lucrari de vopsitorie manuala
ART.88 Principalele lucrari de intretinere si reparatii efectuate persoanelor fizice din orasul Copsa
Mica :
1. Reparatii si intretinere retele interioare de alimentare apa si de canalizare
2. Montarea aparatelor de masurare (apometre)
3. Desfundari ale retelelor interioare de alimentare apa si de canalizare
ART.89 Obliga iile SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA
1.SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA este pe deplin
responsabil pentru executarea lucr rilor i totodat este r spunt tor atât de siguran a opera iunilor
i metodelor de execu ie utilizate, cât i de calificarea personalului pe toat durata lucrarilor.
2. Dupa încheierea lucr rilor, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA
MICA va asigura cur enia la locul de munc , de eurile rezultate fiind depozitate în containere
speciale.
3. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obliga ia de a
executa i de a finaliza lucr rile la termenul stabilit de catre reprezentantii Primariei
(1) Executantul are obliga ia de a supraveghea lucr rile, de a asigura for a de munc ,
instala iile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie.
(2) Asigurarea materialelor se va face de catre beneficiar
(3) Executantul este responsabil pentru men inerea în bun stare a lucr rilor, materialelor,
echipamentelor i instala iilor care urmeaz s fie puse în opera de la data primirii ordinului de
începere a lucr rii pân la data predarii lucrarii.
(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucr rilor i totodat este
r spunt tor atât de siguran a opera iunilor i metodelor de execu ie utilizate, cât i de calificarea
personalului pe toat durata lucrarii.
ART. 90 Obliga iile beneficiarilor
(1)
Beneficiarii au obligatia de a controla periodic lucrarea comandata iar la incheierea
situatiei de plata sa efectueze un control sumar pentru depistarea neregulior sau a lucrarilor
ascunse.
(2)
Beneficiarii se obliga la terminarea lucrarilor si emiterea facturilor sa achite contravaloarea
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lucrarilor in termen de 30 de zile calendaristice. Factura se emite numai dupa receptionarea
lucrarilor.

Dispozi ii finale
ART. 91 Înc lcarea dispozi iilor prezentului regulament atrage r spunderea disciplinar ,
material , civil , contraven ional sau penal , dup caz, constatarea contraven iilor i aplicarea
sanc iunilor se fac de c tre primar i/sau împuternici ii acestuia, de A.N.R.S.C, A.N.R.E. si de
catre SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.
ART. 92 Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.77/2009
ART. 93 (1) Modificarea si reactualizarea regulamentului se va face de fiecare data cand actele
normative aparute, dupa aprobarea acestuia rezulta atributii si sarcini care nu au fost prevazute la
data intocmirii acestuia.
(2) Reactualizarea se va face prin Note de reactualizare si vor fi prezentate spre aprobare
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic .

11.5. REGULAMENT de organizare
Voluntar pentru Situa ii de Urgen

i func ionare al Serviciului

(aprobat prin HCL nr.14/2010)

Dispozi ii generale
Art. 1 Criterii generale
(1)Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen este constituit în Orasul COPSA MICA
prin HCL nr.14/2010 i func ioneaz în subordinea consiliului local f când parte din structura
organizatoric a acestuia.
Prin prezentul « Regulament » se stabile te organizarea, modul de func ionare, componen a i
atribu iile serviciului voluntar pentru situa ii de urgen , constituit ca structur specializat ,
organizat cu personal angajat i/sau voluntar, în scopul ap r rii vie ii, avutului public i/sau a
celui privat împotriva incendiilor i a altor calamit i, în sectorul de competen stabilit cu avizul
I.S.U. CPT. DUMITRU CROITORU al jud. Sibiu, precum i pentru acordarea ajutorului
persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastru.
Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen î i îndepline te atribu iile legale i presteaz servicii
într-un sector de competen stabilit cu acordul inspectoratului jude ean pentru situa ii de urgen .
(2) Sectorul de competen cuprinde obligatoriu teritoriul localit ii
Constituirea i dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen se
face pe baza urm toarelor criterii:
a) num rul de gospod rii/locuin e individuale din sectorul de competen ;
b) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial Înfiin area,
Extinderea sau restrângerea activit ii, precum i desfiin area unui Serviciu voluntar pentru situa ii
de ugen se face numai cu avizul inspectoratului jude ean pentru situa ii de urgen .
(3) Serviciul de urgen voluntar are urm toarele atribu ii principale:
a)desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a
m surilor de ap rare împotriva incendiilor;
b)verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care privesc
ap rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen ;
c)asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia
persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa ii de urgen
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Organizarea i atribu iile serviciului
Art. 2 Conducerea i structura organizatoric
(1) Serviciul voluntar este condus de un ef, profesionist în domeniu, i are în componen ,
în mod obligatoriu, urm toarele structuri:
a) un compartiment pentru prevenire;
b) una sau mai multe forma ii de interven ie, salvare i prim ajutor, denumite în
continuare forma ii de interven ie;
(2) Serviciul voluntar se încadreaz cu personal angajat i/sau cu personal voluntar.
(3) Personalul angajat i cel voluntar trebuie s corespund cerin elor de preg tire fizic i
psihic i s aib aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribu iilor.
(4) În serviciul voluntar, func iile de ef serviciu i conduc tor autospeciale se încadreaz
în mod obligatoriu cu personal angajat.
(5) La încadrare i anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în
condi iile legii.
(6) Personalul angajat trebuie s aib calificarea i atestarea necesare, conform
reglement rilor în vigoare.
(7) În cazul personalului voluntar, selec ionarea, promovarea i facilitarea particip rii la
ac iunile organizate de autorit ile administra iei publice locale în cadrul serviciilor de urgen
voluntare, precum i drepturile i obliga iile acestuia, vor respecta Statutul personalului voluntar
din serviciile de urgen voluntare aprobat prin H.G.R. nr. 1579 din 8 decembrie 2005.
(8) Func iile personalului din serviciul voluntar sunt urm toarele:
a) ef serviciu;
b) ef compartiment pentru prevenire;
c) specialist pentru prevenire;
d) ef forma ie interven ie, salvare i prim ajutor;
e) ef grup de interven ie;
f) ef echip specializat ;
g) servant;
h) conduc tor autospeciale
(9) Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu func ia de baz , în condi iile
legii
Art. 3 Rela ii dintre structurile serviciului:
a. ierarhice :
Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen se subordoneaz nemijlocit conduc torului
unit ii administrativ-teritoriale;
- personalul serviciului se subordoneaz nemijlocit efului de serviciu;
- personalul ce încadreaz forma iile se subordoneaz nemijlocit efului echipajului/grupei
de interven ie /echipei specializat .
b. func ionale: colaboreaz cu celelalte compartimente din prim rie, cu consiliul local i
institu iile din unitatea administrativ-teritorial pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;
Art. 4 Organizarea pe ture a serviciului voluntar În func ie de posibilele situa ii ce pot afecta
localitatea i în conformitate cu actele normative în vigoarea, la sediul prim riei se organizeaz
serviciul de permanen (dac nu exist personal ce execut permanen a)
Art. 5 Atributiile serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Atribu ii generale serviciu
Executa, cu forte proprii sau in cooperare, opera iuni si activit i de în tiin are, avertizare,
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alarmare, alertare, recunoa tere, cercetare, evacuare, ad postire, c utare, salvare, descarcerare,
deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare,
protec ie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protec ie a bunurilor
materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravie uirea popula iei
afectate si alte masuri de protec ie a cet enilor in caz de situa ii de urgenta;
Participa cu forma ii de interven ie/solicita sprijinul altor for e stabilite si aprobate pentru/la
interven ii in zona/in afara zonei de competenta;
Atributiile comparimentului/specialistilor de prevenire
(1)
Formele activit ii de prevenire sunt: controlul, asisten a tehnic de specialitate, verificarea
i informarea preventiv a popula iei .
(2)
Atribu ii:
planifica si desf oar , controale, verific ri si alte ac iuni de prevenire privind modul de
aplicare a prevederilor legale si stabile te masurile necesare pentru cre terea nivelului de
securitate al cet enilor si bunurilor;
desf oar activit i de informare publica pentru cunoa terea de c tre cet eni a tipurilor de
risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe
timpul situa iilor de urgenta;
participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta in domeniul
prevenirii si interven iei in situa ii de urgenta;
monitorizeaz si evalueaz tipurile de risc;
participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a condi iilor si împrejur rilor care au
determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
stabile te, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
constata prin personalul desemnat, înc lcarea dispozi iilor legale din domeniul de
competenta;
acord sprijin unit ilor de înv mânt în organizarea i desf urarea activit ilor de
preg tire i concursurilor de protec ie civil i de prevenire si stingere a incendiilor
asigura informarea organelor competente si raportarea ac iunilor desf urate.
Solu ionarea peti iilor i sesiz rilor în domeniul specific.
3. Atribu iile forma iiei de intervn ie
Ac iunile de interven ie au ca scop salvarea vie ii oamenilor, a bunurilor materiale, înl turarea
efectelor situa iilor de urgen sau dezastrelor precum i normalizarea activit ilor economico
sociale .
4. Atribu iile grupelor de interven ie
Grupele de interven ie au urmatoarele atribu iuni principale :
execut ac iuni de interven ie pentru limitarea i înl turarea situa iilor de urgen cu
autospecialele i utilajele mobile, sau mijloacele de interven ie din dotare;
execut recunoa teri pe raza unit ii administrativ teritoriale cu accent pe sursele de
alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interven ie;
verific existen a planurilor de interven ie la obiectivele i institu iile de pe raza localit ii,
precum i condi iile ca acestea sa fie opera ionale în orice moment.
acord ajutor persoanelor a c ror via este pus în pericol în caz de incendiu, explozii,
inunda ii, alunecari de teren, accidente precum i alte situa ii de urgen ;
5. Atribu iile echipelor specializate
cerceteaz , identific i evalueaz efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de
competen
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transmite date i informa ii Centrului Operativ(S.T.P.) al Comitetului Local pentru Situa ii
de Urgen (S.T.P. al C.L.S.U.).
c utarea i salvarea oamenilor surprin i sub d râm turi salvarea victimelor rezultate în
urma accidentelor rutiere de mari propor ii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor
tehnologice.
salvarea persoanelor i bunurilor materiale în caz de inunda ii sau accidente la baraje
hidrotehnice.
salvarea oamenilor i animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate substan e
chimice sau radioactive.
participarea la asigurarea cu ap potabil a popula iei din zona dezastrului sau a
accidentului major.
participarea la distribuirea hranei i a bunurilor de prim necesitate pentru persoanele
sinistrate.
participarea temporar la ac iuni de refacere a construc iilor i a unor lucr ri de mic
dimensiune.
participarea instalarea taberelor pentru sinistra i i la ac iunile ce se desf oar pentru
asigurarea condi iilor d trai ale acestora .
asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesit i proprii de interven ie sau la
cererea altor servicii de urgen .

Atribu iile specifice grupei i echipelor specializate:
Atribu ii echipei/grup interven ie pentru stingerea incendiilor cu ap
spum

i

r spunde de localizarea si lichidarea incendiilor, a urm rilor calamita ilor naturale si
catastrofelor din sectorul de lucru încredin at si de folosirea cu eficienta a substan elor si
mijloacelor ini iale de stingere;
participa la toate activit ile de preg tire de specialitate, organizate cu Serviciul Voluntar
Pentru Situa ii de Urgenta;
r spunde de asigurarea alimentarii cu apa, spumogen praf i lichid;
alimenteaz cu ap , spumogen praf sau lichid ma ina de interven ie;
executa mânuirea corecta a utilajelor, accesoriilor si echipamentului de protec ie din
dotare;
mânuie te sting toarele din dotarea mijloacelor mobile de prima interven ie;
executa, la ordin, desfaceri, t ieri si demol ri;
mânuie te cangea, lopata, toporul - târn copul, ranga, etc.;
recunoa te alte surse de apa apropiate;
amenajeaz la nevoie surse de apa pentru alimentare;

Atribu ii echipa de în tiin are alarmare i transmisiuni
r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a altor
materiale de interven ie pe care le are în dotare;
execut conservarea i p strarea în bune condi ii a aparaturii, mijloacelor i a altor
materiale de interven ie pe care le are în dotare;
desf oar activit ile simple de între inere;
r spunde de func ionarea a mijloacelor de transmisiuni alarmare
între ine mijloacele de comunica ie i alarmare din dotare i asigur în cazul defec iunilor,
repunerea lor în func iune;
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transmite i prime te mesaje, le comunic celor interesa i sau c rora li se adreseaz , în cel
mai scurt timp;
asigur deservirea mijloacelor de alarmare;
stabile te leg tura prin radio i telefon cu Punctul de conducere al interven iei, respectând
caracteristicile i regulile de lucru stabilite de acestea;
particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din
zona de responsabilitate

Atribu ii echipaj de cercetare c utare
Este destinat pentru cercetarea i descoperirea din timp oportun a urm rilor create de situa iile de
urgen ap rute i raportarea lor. Func ie de tipul situa iei de urgen ac ioneza astfel:
În locurile de distrugere datorit cutremurelor de p mânt determin i comunic urm toarele:
locul i num rul construc iilor avariate, gradul de avariere i num rul aproximativ al
mor ilor, r ni ilor i sinistra ilor;
localizarea persoanelor surprinse sub d râm turi sau la în l ime;
gradul de blocare i avariere a c ilor de acces i variantele de ocolire;
locul i m rimea principalelor avarii la re elele de utilitate public ;
locul, m rimea i tendin a de propagare a incendiilor;
existen a pericolului de apari ie a unui dezastru complementar post-cutremur.
Din zona afectat de alunec ri de teren determin i comunic urm toarele:
suprafa a, direc ia i viteza de propagare a alunec rilor de teren;
locul, num rul i gradul de avariere al construc iilor, drumurilor sau re elelor de utilitate
public ;
num rul probabil al mor ilor i r ni ilor i pozi ionarea acestora;
posibilitatea de apari ie a unor dezastre complementare:
Din zona afectat de inunda ii determin i comunic urm toarele:
limitele por iunilor de teren afectate cât i gradul de avariere al obiectivelor economicosociale din zon ;
posibilit ile de acces în zona afectat ;
posibilit ile de asigurare a unor surse de ap potabil ;
posibilit ile de ad postire i evacuare a persoanelor sinistrate.

Atribu ii echipa de deblocare

salvare

r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, agregatelor i a altor
materiale de interven ie pe care le are în dotare;
organizeaz salvarea persoanelor, folosind completul de salvare;
executa, la ordin, desfaceri,sprijiniri, t ieri si demol ri;
p trunde în înc perile i execut misiunile de salvare a persoanelor sau animalelor,
evacuarea unor materiale sau bunuri foarte importante;
identific
i acord primul ajutor medical victimelor situa iilor de urgen
i/sau
dezastrelor;
asigur conservarea i p strarea în bune condi ii a a aparaturii, utilajelor, agregatelor i a
altor materiale de interven ie pe care le are în dotare;
caut i salveaz persoanele, animalele i bunurile materiale surprinse sub d râm turi;
particip la asigurarea cu ap potabil a popula iei..
particip la distribuirea hranei i a bunurilor de prim necesitate pentru persoanele
sinistrate.
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participarea temporar la ac iuni de refacere a construc iilor i a unor lucr ri de mic
dimensiune.
asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesit i proprii de interven ie sau la
cererea altor servicii de urgen .
participarea la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din
zona de responsabilitate.

Atribu ii echipa sanitara
Actioneaz în cadrul forma iei de interven ie independent, sau în colaborare cu forma iunile de
Cruce Ro ie i alte forma ii specializate, având urm toarele misiuni principale:
acordarea primului ajutor medical i transportul r ni ilor la punctele de adunare i
evacuare. La trierea, acordarea primului ajutor i transportul victimelor la spitale se va ine seama
de urgen e, astfel:
în urgen a întâi vor fi transporta i cei cu: hemoragii interne, hemoragii mari externe, pl gi
penetrante abdominale i toracice, pl gi craniene, arsuri întinse, st ri de oc, fracturi mari i cei
contamina i;
în urgen a a doua vor fi evacua i la spitale v t ma ii cu: hemoragii arteriale care pot fi
oprite prin aplicarea garoului, membre zbrobite, fracturi, r ni adânci;
în urgen a a treia sunt transporta i la spitale cei cu: fracturi mici închise, r ni pu in adânci
i contuzii.
participarea la aplicarea unor m suri de antibioprofilaxie i antiepidemice;
participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de ap , hran i medicamente;
participarea la înl turarea urm rilor dezastrelor i reabilitarea zonei;
realizeaz m surile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se g sesc un num r
mare de cadavre;
participarea la realizarea m surilor la instituirea carantinei ;

Atribu ii echipa de evacuare
organizeaz , conduce i îndrum desf urarea evacu rii institu iilor publice, agen ilor
economici, popula iei, colectivit ilor de animale, bunurilor materiale i culturale din loca iile
stabilite;
urm re te realizarea m surilor de preg tire i de desf urare a ac iunilor de evacuare, de
primire, de reparti ie i de cazare a popula iei i de depozitare a bunurilor materiale;
organizeaz , încadreaz i asigur func ionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de
debarcare, de primire i de reparti ie;
realizeaz m surile de asigurare privind transportul popula iei, bunurilor materiale,
colectivit ilor de animale, asisten medical , paz , ordinea, leg turile fir i radio i eviden a
popula iei pe timpul execut rii evacu rii în raioanele din i în care se execut aceasta;

Atribu ii echipa protectie N.B.C.
r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a altor
materiale de interven ie pe care le are în dotare;
execut conservarea i p strarea în bune condi ii a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a
altor materiale de interven ie pe care le are în dotare;
cerceteaz , identific , evalueaz i marcheaz zona de interven ie (contaminat ) .
caut i salveaz persoanele i animalele contaminate .
execut decontaminarea personalului contaminat radioactiv, chimic, sau biologic.
execut decontaminarea terenului, cl dirilor, utilajelor, instala iilor, mijloacelor de
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transport, echipamentului i altor materiale contaminate radioactiv, chimic, sau biologic.;
verific gradul de operativitate a aparaturii, materialelor i mijloacelor de protec ie
individual din dotare i controleaz rezerva de aer din tuburile de oxigen;
desf oar activit ile simple de între inere;
particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din
zona de responsabilitate.

Atribu ii echipa de suport logistic
Atribu ii Echipa de Logistic
asigur depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor
chimice si sanitare stoc;
aplica si respecta masurile de prevenire si stingerea incendiilor.
aplic prevederile actelor normative care reglementeaz eviden a i mânuirea bunurilor
materiale ;
prime te materialele si controleaz dac starea acestora corespunde calitativ si cantitativ cu
datele înscrise in actele de înso ire;
asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea
incendiilor;
particip la unele activitati privind instruirea formatiunilor de interven ie, salariatilor si
populatiei;
r spunde de depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor
chimice si sanitare stoc;
depoziteaz i efectueaz activit ile de intre inere materialele in aflate in magazie,
conform mormelor i regulilor de depozitare;
asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea
incendiilor;
particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din
zona de responsabilitate.

Atribu ii Echipa de Transport
asigur transportul, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor;
aplica si respecta masurile de prevenire si stingerea incendiilor.
aplic prevederile actelor normative care reglementeaz eviden a i mânuirea bunurilor
materiale ;
prime te materialele si controleaz dac starea acestora corespunde calitativ si cantitativ cu
datele înscrise in actele de înso ire;
asigur transportul i distribuirea materialelor conform notelor de primire distribu ie;
particip la unele activitati privind instruirea formatiunilor de interven ie, salariatilor si
populatiei;
r spunde de depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor
chimice si sanitare stoc;
depoziteaz i efectueaz activit ile de intre inere materialele in aflate in magazie,
conform mormelor i regulilor de depozitare;
asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea
incendiilor;
particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din
zona de responsabilitate.
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Atribu iile personalului din structura serviciului voluntar
Atribu iile efului de serviciu
Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu,responsabil de capacitatea de
interven ie a serviciului.
Are urm toarele atribu ii:
organizeaz i conduce ac iunile echipelor specializate a voluntarilor în caz de incendiu,
avarii, calamit i naturale, inunda ii, explozii i alte situa ii de urgen ;
planific i conduce activit ile de întocmire, aprobare, actualizare, p strare i de aplicare a
documentelor operative, prev zute de actele normative în vigoare;
asigur m surile organizatorice, materialele i documentele necesare privind în tiin area i
aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii
unor urgen e civile sau la ordin;
coordoneaz lunar, procesul de preg tire al voluntarilor pentru ridicarea capacit ii de
interven ie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
asigur studierea i cunoa terea de c tre personalul serviciului voluntar a particularit ilor
localit ii i clasific rii din punct de vedere al protec iei civile, precum i principalele caracteristici
ale factorilor de risc care ar influen a urm rile situa iilor de urgen din zona de competen ;
urm re te asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar, pe baza normelor i
instruc iunilor de dotare;
întocme te situa ia cu mijloacele, aparatura, utilajele i instala iile din localitate care pot fi
folosite în situa ii de urgen pe care o actualizeaz permanent;
asigur încadrarea serviciului de interven ie cu personal de specialitate;
informeaz primarul i compartimentul de prevenire cu atribu ii pe linia situa iilor de
urgen , despre st rile de pericol constatate pe teritoriul localit ii;
verific modul cum personalul serviciului voluntar respect programul de activitate i
regulamentul de organizare i func ionare a serviciului voluntar;
întocme te i actualizeaz permanent documentele operative ale serviciului, informându-l
pe primar despre acestea;
controleaz ca instala iile, mijloacele i utilajele de stins incendiu, celelalte materiale
pentru interven ie de pe teritoriul localit ii s fie în stare de func ionare i între inute
corespunz toare;
ine eviden a particip rii la preg tire profesional i calificativele ob inute;
ine eviden a aplica iilor, exerci iilor i interven iilor la care a participat serviciului
voluntar;
urm re te executarea dispozi iilor date c tre voluntari i nu permite amestecul altor
persoane neautorizate în conducerea serviciului;
particip la instructaje, schimburi de experien , cursuri de preg tire profesional ,
organizate de serviciile profesioniste pentru situa ii de urgen ;
particip la verificarea cuno tin elor membrilor serviciului voluntar la încadrare,
trimestrial i la sfâr itul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
împreun cu compartimentul de prevenire verific modul de respectare a m surilor de
prevenire în gospod riile popula iei, i pe teritoriul agen ilor i operatorilor economici din raza
localit ii;
face propuneri privind îmbun t irea activit ii de prevenire i eliminarea st rilor de
pericol;
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preg te te i asigur desf urarea analizei anuale a activit ii serviciului voluntar
întocme te i actualizeaz în permanen fi ele postului pentru personalul voluntar;
ine eviden a particip rii personalului la interven ie i face propuneri pentru promovarea
acestuia sau pentru acordarea de distinc ii sau premii;
întocme te anual proiectul de buget pentru serviciu i îl sus ine în comisiile de
specialitate;
urm re te în permanen execu ia bugetar i face propuneri de rectificare dac este cazul;
promoveaz în permanen serviciul în rândul popula iei i elevilor i asigur recrutarea
permanent de voluntari;
execut atribu iile prev zute în regulamentele i instruc iunile pe linia protec iei civile,
prevenirii i stingerii incendiilor;
întocme te raportul de interven ie pentru interven iile serviciului voluntar

Atribu iile efului de compartiment/specialistului de prevenire
ac ioneaz cu fermitate pentru înl turarea imediat a st rilor de pericol pe care le constat
i urm re te rezolvarea lor operativ ;
stabile te restric ii i interdic ii la utilizarea sau efectuarea unor lucr ri cu pericol dac nu
se respect prevederile normelor de prevenire i regulile de executare a lucr rilor cu risc;
verific dotarea i starea tehnic a mijloacelor P.S.I. de prim interven ie în caz de
incendiu, sursele de alimentare cu ap (rezervoarele de ap de incendiu i hidran i exteriori de
incendiu) de la agen ii economici i cele apar inând localit ii;
verific organizarea m surile de prevenire la locurile de munc (la institu iile, operatorii i
agen ii economici);
controleaz locurile de munc unde se execut lucr ri cu risc de incendiu;
sprijin conducerile agen ilor economici în realizarea protec iei i instruirea personalului
muncitor;
informeaz conducerile agen ilor economici, eful serviciului voluntar, conducerea
consiliului local imediat dup ce a constatat nereguli grave, sau st ri de pericol de incendiu,
explozii sau accidente tehnologice;
ac ioneaz prin mijloace legale pentru înl turarea imediat a st rilor de pericol de
incendiu;
urm re te modul cum se respect regulile privind interzicerea fumatului i focului deschis
în locurile stabilite;
verific men inerea liber i în stare de utilizare a c ilor de acces pentru interven ie i de
evacuare în caz de incendiu în cadrul localit ii i la agen ii economici;
urm re te punerea în interven ie i în stare de func ionare a instala iilor i mijloacelor
P.S.I. defecte;
în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmeaz serviciul voluntar i
particip la stingerea incendiului sau înl turarea urm rilor dezastrelor;
desf oar activit i de control conform graficului, intocmeste doumente de control
conform graficului pe care le prezint s sefului serviciului voluntar;
s cunoasc normele specifice i m surile generale ce trebuiesc respectate pe timpul
execut rii controlului;
r spunde informarea i pregatirea populatiei din zona de competenta;
propune masuri de imbunatatire a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul
initatii administrativ teritoriale;
R spunde de organizarea i desf urarea unor activit i de protec ie civil , de ap rare
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împotriva incendiilor în domeniul situa iilor de urgen i dezastrelor potrivit prevederilor legii,
regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare
Este direct subordonat efului Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen
Execut i aduce la îndeplinire activit ile din planurile anuale i lunare i de preg tire a
salaria ilor i popula iei
R spunde de asigurarea m surilor de protec ie a popula iei, bunurilor materiale, valorilor
culturale i mediului înconjur tor împotriva efectelor negative ale situa iilor de urgen
i
dezastrelor .
Prezint inform ri cu privire la realizarea m surilor în domeniu, a preg tirii i alte
probleme specifice.
Propune m suri de îmbun t ire a activit ii în zona competen .
Aten ioneaz cet enii asupra unor m suri preventive specifice în sezoanele de prim var
i toamn , în perioadele caniculare i cu secet prelungit sau când se înregistreaz vânturi
puternice .
Supravegheaz unele activit i cu public numeros de natur religioas , cultural-sportiv
sau distractiv , s rb tori tradi ionale.
R spunde de preg tirea i informarea popula iei din zona de competen .
Acord asisten tehnic de specialitate popula iei i verific îndeplinirea m surilor
stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare.
Particip la activit ile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consf tuiri,
concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen jude ului Sibiu i la ac iunile
interven ie în zona de competen .
Particip la convoc ri, bilan uri, analize i alte activit i conduse de e aloanele superioare.
Prezint propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri i cheltuieli a fondurilor
necesare pentru realizarea m surilor specifice în domeniu.
R spunde de respectarea regulilor de p strare mânuire i eviden a documentelor.
Execut atribu iile prev zute în legile, regulamentele i instruc iunile în vigoare.

Atribu iile efului forma iei de interven ie
Se subordoneaz efului serviciulu voluntar pentru situa ii de urgenta.
r spunde de îndeplinirea atribu iilor legale ce revin forma iei, de instruirea acesteia i
ridicarea continua a capacit ii ei de ac iune, de men inerea unei discipline ferme în rândul
voluntarilor;
organizeaz i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a forma iei, întocmind în acest
scop programul lunar, i urm re te executarea lui întocmai, de întreg personalului forma iei i
echipelor, execut instruirea metodica a efilor de echipe;
particip la convoc rile de instruire, consf tuiri i schimburi de experien organizate de
I.S.U.J.
organizeaz activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desf oar forma ia de
interven ie;
controleaz modul de respectare a normelor de prevenire i stingere a incendiilor i a
m surilor de protec ie civilã, precum
i de dotare pe teritoriul localit ii i sectorului de
competentã i ac ioneaz operativ pentru înl turarea oric ror înc lc ri;
in cazul apari iei unor st ri de pericol, raporteaz imediat conducerii i stabile te împreun
cu conduc torii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun;
organizeaz interven ia forma iilor pentru stingerea incendiilor i înl turarea efectelor
negative ale dezastrelor;
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întocme te, cu sprijinul speciali tilor din compartimentul de prevenire, documente
operative privind interven ia pentru prevenirea i înl turarea dezastrelor;
organizeaz zilnic interven ia forma iei pe schimburi (ture de serviciu) i urm re te
încadrarea complet a grupelor;
preg te te personalul forma iei pentru interven ie prin executarea de exerci ii i aplica ii pe
timp de zi i noapte, atât cu for e i mijloace proprii cat i în cooperare cu forma iile vecine;
controleaz i ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protec ie i
substan ele chimice din dotarea forma iei, precum i instala iile de alarmare i stingere din unitate
sa fie în permanenta stare de func ionare;
organizeaz în tiin area i alarmarea în caz de producere a dezastrelor c tre Inspectoratul
pentru Situa ii de Urgen ;
conduce forma iunile în ac iunile de interven ie pentru stingerea incendiilor i înl turarea
efectelor negative ale situa iilor de urgen ã;
întocme te i actualizeaz documentele operative ale forma iilor, asigur p strarea i
între inerea corespunz toare a bunurilor din înzestrarea acesteia, precum i a sediului, asigura
ordinea i disciplina, face propuneri de recompensare i sanc ionare a personalului forma iunilor;
mobilizeaz personalul forma iei pentru participarea pompierilor civili la concursurile
profesionale specifice

Atribu iile efului grupei de interven ie/echipei specializate.
Este eful nemijlocit al oamenilor din grupa de interven ie /echipa specializat i are urm toarele
atribu ii:
s conduc personal echipa în misiunile de interven ie încredin ate în orice situa ie, la
stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamit ilor naturale i dezastrelor, pentru înl turarea
efectelor provocate, salvarea persoanelor i evacuarea bunurilor;
s men in în permanen leg tura cu eful serviciului, cu grupa/echipajul de interven ie,
raporteaz la începerea i terminarea misiunii;
s conduc , edin ele de preg tire cu personalul din subordine;
s cunoasc personal folosirea i între inerea mijloacelor din dotare;
s cunoasc semnalele de alarmare, locul de ad postire, locul de unde se ridic materialele
repartizate pentru interven ie;
s execute conform planific rii instruirea personalului din subordine i s in la zi
prezen a la preg tire;
respect i impune respectarea programelor i regulamentelor de organizare i func ionare
a serviciului;
ia m suri de protec ia muncii pe timpul edin elor de preg tire, exerci iilor, aplica iilor i
interven iilor;
s comunice efului serviciului voluntar ori de câte ori absenteaz pe o durat mai mare de
24 ore.

Atribu iile conduc torilor autospecialelor de interven ie
Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu.
Se subordoneaz efului echipajului/grupei de interven ie care are în dotare i exploatare
autovehiculul. Pe timpul preg tirii i desf ur rii interven iei are urm toarele atribu iuni:
r spunde de capacitatea de interven ie i starea de între inere i func ionare a
autovehiculului de interven ie;
completeaz foaia de parcurs i carnetul de bord al autovehiculului;
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desf oar activit ile simple de între inere;
propune efectuarea repara iilor i între inerilor ce necesit un service specializat;
informeaz efulgrupei de interven ie orice problem care apare la autovehicul;
ine eviden a tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autovehicul
pentru ac iuni de interven ie;
dispune autovehiculul în locuri în care s permit o ac iune u oar i rapid , din proprie
ini iativ sau la ordinul efului echipajului/grupei de interven ie sau punctului de lucru;
raporteaz superiorilor despre capacitatea de interven ie a autovehiculului;
conduce ma ina de interven ie la locul ordonat;
r spunde de asigurarea alimentarii cu apa, spumogen praf, lichid sau cu pulberi sting toare
si azot (bioxid de carbon);
împreuna cu servantul hidrant racordeaz tuburile de aspira ie si sorbul;
racordeaz liniile de furtun la ie irile din pompe (instala ie)
pune in func iune instala ia de lucru cu apa, spuma sau pulberi sting toare si celelalte
instala ii ale ma inii;
supravegheaz dispozitivul de lupta;
m re te si mic oreaz presiunea (la ordin) sau la cererea efilor de eava;
alimenteaz cu spumogen praf sau lichid, pulberi sting toare si azot (CO2), ma ina de
lupta;
ajuta pe servan i la asamblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu aceasta;
împreun cu servantul hidrant mânuie te proiectorul mobil;
ajuta pe servantul sef de eava la montarea si demontarea ciupercii pulverizatoare si a
ajutajelor, când este cazul;
ajuta pe servantul hidrant la coborârea accesoriilor de pe ma ina;
asigura remorcarea si transportul utilajelor remorcabile de interven ie;
între ine ma ina de interven ie si accesoriile din dotare;
asigura buna func ionare a tuturor accesoriilor din dotarea ma inii;
recep ioneaz semne si semnale;

Atribu iile mecanicului de utilaj
Se subordoneaz efului echipajului/grupei de interven ie care are în dotare i exploatare utilajul.
Pe timpul preg tirii i desf ur rii interven iei are urm toarele atribu iuni:
r spunde de capacitatea de interven ie i starea de între inere i func ionare a utilajului de
interven ie;
completeaz foaia de parcurs i carnetul de bord al utilajului;
desf oar activit ile simple de între inere;
propune efectuarea repara iilor i între inerilor ce necesit un service specializat;
informeaz efului echipajului/grupei de interven ie orice problem care apare la utilaj;
ine eviden a tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din utilaj pentru
ac iuni de interven ie;
dispune autovehiculul în locuri în care s permit o ac iune u oar i rapid , din proprie
ini iativ sau la ordinul efului echipajului/grupei de interven ie sau punctului de lucru;
asigura remorcarea si transportul utilajelor remorcabile de interven ie
între ine ma ina de interven ie si accesoriile din dotare;
asigura buna func ionare a tuturor accesoriilor din dotarea ma inii;
raporteaz superiorilor despre capacitatea de interven ie a utilajului ;
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Atribu iile membrilor grupelor deinterven ie i echipelor specializate
Se subordoneaz efului serviciului voluntar i efului grupelor de interven ie sau specializate, au
urm toarele atribu ii:
particip la toate activit ile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;
execut antrenament pentru mânuirea corect a tehnicii de lupt , accesoriilor i
echipamentului de protec ie;
respect programul serviciului voluntar i activit ile planificate, regulile de ordine
interioar i disciplina muncii;
nu p r se te serviciul pân la sosirea în unitate a schimbului urm tor;
execut controale asupra respect rii normelor de P.S.I. i supravegherea lucr rilor cu
pericol de incendiu i a locurilor de munc cu pericol de incendiu;
ac ioneaz operativ la toate tipurile de interven ie;
s cunoasc modul de func ionare i exploatare a tehnicii de lupt , a instala iilor de
semnalizare alarmare, de alertare i interven ie ;
folose te mijloacele de interven ie judicios, respectând instruc iunile de utilizare;
îndepline te la timp sarcinile stabilite de eful serviciului sau eful nemijlocit ;
men ine permanent leg tura cu sediul serviciului voluntar pe timpul execut rii unor
activit i i a controlului de prevenire;
asigur men inerea în stare de func ionare a mijloacelor i instala iilor de semnalizare,
alarmare, alertare i interven ie ;
îndepline te sarcinile efului de grup ( echip ) în lipsa acestuia;
s comunice efului serviciului voluntar i efului s u ori de câte ori absenteaz pe o durat
mai mare de 24 ore.

Coordonarea, controlul i îndrumarea serviciului voluntar pentru situatii
de urgen
Rela ii de coordonare
Asigur coordonarea de specialitate a activit ilor de ap rare impotriva incendiilor si de
protec ie civil .
Coordoneaz nemijlocit activitatea de preg tire în domeniu i desf urarea exerci iilor
practice i teoretice;
Art. 7 Rela ii de control
Controleaz respectarea legalit ii în domeniul protec iei civile si ap r rii împotriva
incendiilor, de c tre institu iile publice, agen ii economici i cet enii de pe raza unit ii
administrativ-teritoriale.
Controleaz respectarea criteriilor de performanta, stabilite in condi iile legii, in
organizarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen private din zona de
competen , precum si activitatea acestora;
Controlul permanent al respect rii criteriilor de performanta in organizarea si dotarea
Serviciului Voluntar Pentru Situa ii de Urgenta, precum si activitatea acestora se face de c tre
personalul Inspec iei de prevenire si de protec ie civila, din cadrul Inspectoratului Pentru Situa ii
de Urgenta al Jude ului Sibiu.
Art. 8 Rela ii de cooperare
Colaboreaz cu celelalte compartimente din prim rie, cu consiliul local i institu iile
din unitatea administrativ-teritorial pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu .
Coopereaz cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor,protec ia bunurilor
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materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravie uirea
Participa cu forma ii de interven ie/solicita sprijinul altor for e stabilite si aprobate
pentru/la interven ii in zona/in afara zonei de competenta;
popula iei afectate, alte masuri de protec ie a cet enilor in cazul de situa iilor de urgenta i de
limitare i înl turare a efectelor dezastrelor.
Art.9 Rela ii de îndrumare
Îndrum organizarea i desf urarea tuturor activit ilor de protec ie civil , de ap rare
împotriva incendiilor, în domeniul situa iilor de urgen i dezastrelor potrivit prevederilor legii,
regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare la institu iile publice i agen ii economici
clasifica i din zona de competen .
Îndrum structurile subordonate;

Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar
Art. 10. Asigurarea cu materiale, aparatur , tehnic i carburan i se face prin Consiliul local al
orasului pe baza prevederilor Ordinului Ministrului Administra iei i Internelor nr. 718 din
30.06.2005, pentru aprobarea Criteriilor de performan privind structura organizatoric i dotarea
serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen , modificat si completat cu OMIRA 195\2007.
Dotarea echipelor specializate cu mijloace ini iale aparatur , echipament i complete de protec ie,
mijloace de transmisiuni, accesorii, substan e i alte materiale specifice se face conform normelor
de înzestrare i dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen .
Art. 11. Tehnica i mijloacele pentru interven ie se asigur de c tre Consiliul local, anual, prin
planul de buget, precum i prin dona ii, sponsoriz ri interne sau interna ionale.
Art. 12. Consiliul local r spunde de asigurarea tehnico - material a serviciului voluntar r spunde
de modul de depozitare a acestuia, controleaz periodic starea de operativitate i stabile te
înlocuirea sau completarea sa, prin personalul propriu de specialitate.
Art. 13. Asigurarea logistic a serviciului voluntar cuprinde logistica interven iei i logistica
serviciului, constituindu-se din ansamblul m surilor i a activit ilor de asigurare cu tot ce este
necesar pentru desf urarea tuturor activit ilor.
Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnic , bunuri materiale de interven ie,
asigurarea st rii tehnice i de între inere, asigurarea financiar .
(1) Logistica ac iunilor de interven ie, cuprinde ansamblul m surilor i activit ilor pentru
asigurarea desf ur rii continuue a ac iunilor de interven ie i cuprinde: asigurarea cu tehnic i
echipamente de interven ie, asigurarea cu carburan i lubrifian i, asigurarea caz rii i hr nirii
personalului, asigurarea cu echipament în func ie de anotimp i starea vremii, precum i cu
echipament de protec ie adecvat interven iei, asigurarea transportului pentru aprovizionare,
asigurarea medical i pentru accidente a personalului serviciului.
(2) Logistica ac iunilor de interven ie se planific de eful serviciului volunatr, pe baza
stocurilor de materiale existente în depozit i a normelor de consum, prev zute de normative i se
aprob de primar.
(3) Cazarea, hr nirea i odihna pentru perioadele mai mari de interven ie se planific de c tre
eful serviciului, i se asigur din bugetul local, fie prin eforturi proprii ale beneficiarului
interven iei, fie prin intermediul altor for e care intervin, cu decontarea ulterioar a cheltuielilor.
(4)Asigurarea medical i pentru accidente a personalului serviciului se asigur de c tre
consiliul local.
Art. 14. Serviciul are în dotare autospeciale, utilaje, echipamente i accesorii de stingere a
incendiilor i interven ie. Autospecialele, echipamentele, substan ele, accesoriile i celelalte
mijloace tehnice trebuie s îndeplineasc condi iile tehnice, de calitate i de performan prev zute
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de reglement rile în vigoare. Serviciul va putea s asigure utilajele de interven ie i în baza unor
contracte de închiriere cu persoane fizice sau juridice, care de in asemenea utilaje.
Art. 15. (1) Utilit ile necesare serviciului voluntar, precum i spa iile adecvate pentru preg tirea
de specialitate a personalului, gararea, ad postirea i între inerea mijloacelor tehnice, depozitarea
materialelor sunt dispuse la sediul serviciului.
(2) Spa iile prev zute la alin. (1) se doteaz cu telefon i mijloace de alarmare i alertare,
instala ii utilitare, mijloace de preg tire, cu materiale de birotic i de acordare a primului ajutor
medical.
(3) Inventarul patrimoniul serviciului face parte din documentele de organizare,
desfasurare si conducere a activitatii serviciului.
(4) Pagubele produse serviciului voluntar, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din
dotare pe timpul ac iunilor de interven ie, se suport de c tre consiliul local, dac paguba nu s-a
produs din culpa unui membru al serviciului;
(5) Între inerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciului voluntar se fac, dup
caz, în atelierul propriu sau de c tre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru
activit ile respective.

Preg tirea personalului serviciului voluntar
Art.16. Preg tirea personalului.
Preg tirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen se desf oar în
baza unei tematici de preg tire elaborate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen al jude ului
Sibiu, i pe baza unei planific ri întocmite de Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al
localit ii, conform Planului de preg tire-anual ;
Preg tirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen se efectueaz prin
edin e teoretic aplicative i practic demonstrative cu durata de 2 3 ore i respectiv 1 2 ore
lunar diferen iat pe categorii de specialit i, de regul în zilele de sâmb t /duniminic sau în alte
zile stabilite de comun acord cu personalul ce încadreaz Serviciul Voluntar pentru Situa ii de
Urgen .
Cu acordul pre edintelui Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen (C.L.S.U.) i
conduc torilor institu iilor, agen ilor economici sau societ ilor comerciale care aprob scoaterea
din produc ie a personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen preg tirea se va putea
efectua i în zilele lucr toare.
Preg tirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen este condus de
eful serviciului, iar la activit ile de preg tire pot participa speciali ti pe diverse domenii din
cadrul Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen al jude ului Sibiu, Filialei de Cruce Ro ie Sibiu i
de la alte institu ii abilitate (S.D.F.E.E Sibiu, DISTRIGAZ NORD Sibiu, DIREC IA DE
TELECOMUNICA II Sibiu, INSPECTORATUL ÎN CONSTRUC II Sibiu, DIREC IEI DE
S N TATE PUBLIC Sibiu, etc.). În acest sens se va încheia un protocol(contract) de
colaborare între consiliul local al localit ii i institu iile cu care se dore te colaborarea .
Testarea cuno tin elor personalului se va face la sfâr itul fiec rui an, cu 5-10 zile înaintea
desf ur rii analizei bilan privind activitatea serviciului în anul respectiv. eful serviciului va fi
testat de c tre personalul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen
Cpt. Dumitru Croitoru al
Jude ului Sibiu cu ocazia convoc rilor i instructajelor periodice.
Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta vor avea conspectate temele in caietele de studiu individual.
Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta va avea un registru de evidenta a
participarii personalului la pregatirea de specialitatae si calificativele obtinute.
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Personalul Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen .poate participa la cursuri
organizate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen
i unit ile subordonate, cu
scoatere din produc ie, în condi iile Legii 481/2004, Legea protec iei civile .
Personalul serviciului va participa la toate concursurile profesionale organizate de c tre
structurile profesioniste pentru situa ii de urgenta . Fondurile necesare vor fi planificate i
asigurate din bugetul local.

Dispozi ii finale
Personalul voluntar recrutat in serviciu, va semna primul contract de voluntariat cu o
perioad de cel pu in 3 luni inclusa in durata acestuia de 5 ani. Încetarea contractului de
voluntariat se face conform statutului personalului voluntar si a legilor in vigoare.
Personalul voluntar din serviciile de urgen voluntare are obliga ia s poarte uniform ,
echipament de protec ie i însemne distinctive, ale c ror descriere, condi ii de acordare i folosire
se stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul Administra iei i Internelor, aprobat prin
hot râre a Guvernului i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Personalul serviciului voluntar are obliga ia s între in în stare corespunz toare uniforma,
echipamentul de protec ie i însemnele distinctive, s le poarte în mod îngrijit, s cunoasc i s
respecte cu stricte e regulile privind portul acestora.
Personalul serviciului voluntar de urgen , beneficiaz de compensa ii b ne ti, drepturi
sociale i alte facilit i stabilite în Statutul personalului din serviciile de urgen voluntare.
Pentru activitatea desf urat i în mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau
eroism, personalul serviciului voluntar la propunerea efului serviciului poate fi recompensat cu
diplome, distinc ii sau sume de bani;
Serviciul voluntar va func iona dup acest regulament asigurând o eficien sporit
activit ii de prevenire i interven ie în situa ii de urgen de pe teritoriul localita ii.
La data intr rii în vigoare a prezentului Regulament de organizare i func ionare orice
dispozi ie contrar î i înceteaz aplicabilitatea.
Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizari specifice noilor modific ri legislative.
Modific rile regulamentului vor fi aprobate prin hot râre a Consiliului Local i aduse la cuno tin a
membrilor serviciului voluntar în cel mai scurt timp.

ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

