ANEXA A
ra

HCL n

:..

/l...din. Ai*..A 1.r.42

PRIHTRIA

MUNICIPIUTUI MOTRU

Nr. ................./........... ...........2022

REGULAMENTUL DE ORGAIIIZARE $I FUNCTIONARE

AL PRIMARIEI MTTNICIPIULUI MOTRU
CAPITOLUL

I

DISPOZITII GENERALE

Art.l. tn conformitate cu prevederile legale, administrafia publicl in unitdlile
administrativ-teritoriale se organizeazd gi funcjioneazd in temeiul principiilor
descentralizirii, autonomiei locale, deconcentrdrii serviciilor publice, eligibilit6lii
autoritililor administrafiei publice locale, legalit6lii gi al consultdrii cetltenilor in
solu(ionarea problemelor locale de interes deosebit.
Art,2. (1) Consiliul Local 9i Primarul Municipiului Motru exercitl dreptul qi dispun
de capacitatea efectiv6 de a solufiona gi de a gestiona, in numele gi in interesul
colectivitafii locale pe care o reprezintd, treburile publice, in condiliile legii.

@ Consiliul Local al Municipiului Motru este autoritatea

deliberativd a
administraliei publice locale, constituiti la nivelul Municipiului Motru iar Primarul
Municipiului Motru reprezintd autoritatea executivd la nivelul Municipiului Motru, fiind
alegi in condiliile legii, in vederea realizdrii serviciilor publice din Municipiul Motru.
Art.3. (1) Primarul Municipiului Motru asigurE respectarea drepturilor gi
libertdJilor fundamentale ale cetdfenilor Municipiului Motru, a prevederilor Constituliei
Rom6niei, precum gi punerea in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui Romdniei, a
hotdr6rilor gi ordonanfelor Guvernului Romdniei, a hotdrdrilor Consiliului local al
Municipiului Motru; dispune mdsurile necesare gi acord6 sprijin pentru aplicarea
ordinelor gi instruc[iunilor cu caracter normativ ale minigtrilor, ale celorlalli conducdtori
ai autorit6lilor administrafiei publice centrale, ale prefectului judefului Gorj, precum gi
ndi{iile legii;
ale hotdrdrilor consiliului judel
vitdlilor date in competenfa sa prin actele
(2) Pentru punerea
cipiului Motru beneficiazd de un aparat de
normative prev[zute la ali
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(3) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru este structurat pe
compartimente funclionale, in condi(iile legii. Compartimentele funcfionale ale acestuia
sunt incadrate cu funcfionari publici gi personal contractual;
aparatul de
(4) Primarul, viceprimarul, secretarul Municipiului Motru
specialitate al Primarului Municipiului Motru constituie structura functional6 cu
aitivitate permanentI, denumitd PrimSria Municipiului Motru, care duce la indeplinire
hotlririle Consiliului local al Municipiului Motru gi dispozitiile Primarului Municipiului
Motru, solufiondnd problemele curente ale colectivit6tii locale din Municipiul Motru;
(5) Sediul Primlriei Municipiului Motru este in Municipiul Motru, Bulevardul
Gdrii nr. l, jude{ul Gorj.

gi

Art.4. (1) Organigrama, statul de functii gi regulamentul de otganizare 9i

funcfionare pentru aparatul de specialitate se aprobi de Consiliul Local al Municipiului
Motru, la propunerea Primarului. Statul de func{ii cuprinde posturi aferente exercitdrii
mandatului de ales local, posturi corespunzdtoare unor func{ii publice 9i posturi
contractuale;
(2) Prin organigramI, se stabilegte sistemul rela{ional gi ierarhic, de conducere,
coordonare gi control dintre structurile componente ale aparatului de specialitate, precum
gi dintre acestea gi conducerea executiv6 a Primdriei municipiului Motru;
(3) Prezentul regulament stabilegte procedura de desfIgurare a activitAtii institutiei
gi atribufiile compartimentelor de specialitate func{ionale din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Motru.
Art.s. (1) In exercitarea atribu[iilor ce-i revin, Consiliul Local al Municipiului
Motru adoptl hotErdri, semnate de pregedintele care a condus gedin[a gi contrasemnate de
secretarul municipiului, iar primarul emite dispozilii cu caracter normativ sau individual.
inainte de a fi emise, hotdrdrile gi dispoziliile sunt avizate pentru legalitate de cdtre
secretarul municipiului ;
(2) Acestea devin executorii dupd ce au fost aduse la cunogtinfi publici sau, dup6
caz, dupd, ce au fost comunicate persoanelor interesate.
Art.6. (1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru cuprinde dou6
categorii de personal: funcfionari publici gi personal contractual.
(2) Dispoziliile prezentului regulament se aplic6, atdt func(ionarilor publici, cdt 9i
personalului contractual.
(3) Primarul igi exercitd dreptul de a angaja, de a sancfiona gi de a elibera din
funcfie, in condiliile legii, personalul din aparatul de specialitate.
Art.7. (1) Functiile publice gi posturile contractuale sunt structurate, la r6ndul lor,
in funcfii de conducere gi de executie.
(2) Functiile publice de executie gi de conducere se stabilesc prin hotdrdre a
Consiliului Local al Municipiului Motru, cu avizul Agenfiei Nafionale a Funcfionarilor
Publici Bucureqti, la propunerea primarului.
Art.8. Poate ocupa o funcfie publicd persoana care indeplinegte urm[toarele
condilii:
a) are cetE(enia romini gi domiciliul in Romdnia;
gi vorbit;
b) cunoagte limba
plinili;
c) are vdrsta de

d) are capaci
e) are o stare
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are func(iei publice pentru care candideazd,
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atestatd pebazd de examen medical de specialitate;
0 indeplinegte condiliile de studii prev6zute de lege pentru func(ia public6;
g) indeplinegte condiliile specifice pentru ocuparea func{iei publice;

condamnatd pentru s6vdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii,
contra statului sau contra autorit6tii, de serviciu sau in leg6turd cu serviciul, care
impiedicd inftptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corup(ie sau a unei infracfiuni

h) nu a fost

sdvdrgite cu

inten{ie, care

ar

face-o

incompatibild

cu

exercitarea func{iei publice, cu excepfia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituit6 dintr-o functie publicd sau nu i-a incetat contractul
individual de muncl pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfEgurat activitate de polifie politici, astfel cum este definit6 prin lege.
Art.9. Principiile care stau la baza exercit[rii func{iilor publice din cadrul
autoritdtii publice locale sunt:
a) legalitate, impar[ialitate 9i obiectivitate;
b) transparen(6;
c) eficien(6 gi eficacitate;
d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e) orientare c6tre cetltean;
0 stabilitate in exercitarea func(iei publice;
g) subordonare ierarhicd.
Art.10. (1) Organizarea direc{iilor, serviciilor gi compartimentelor din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Motru este reprezentatd grafic prin organigramd,
care exprimi modul de structurare a resurselor umane pe compartimente funclionale 9i

principalele rela(ii ierarhice, in func(ie de cerinfele legale privind numdrul maxim de
posturi de execufie gi conducere;
(2) Compartimentele funcfionale, in sensul prezentului regulament, sunt: direc(ia,
condusd de director executiv gi director executiv adjunct, dupd caz, arhitectul $ef,
serviciul este condus de un gef de serviciu, biroul este condus de un gef de birou gi
compartimentul coordonat de un funcfionar public sau personal contractual din cadrul
acestuia, dupd caz;
(3) Denumirea compartimentelor funcfionale trebuie

si reflecte sintetic ai generic
principalele atribu[ii pe care le exercitd. Compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate au fiecare o competen(I proprie care rezultd fie direct din lege, pentru
domeniul de specialitate respectiv, fie din prezentul regulament, pe care o exercit6
realizdnd pregdtirea actelor administrative gi opera{iunile specifice de activitate.

Art.ll. (1) Pentru realizarea obiectivelor autoritdtii, la nivelul aparatului

de

specialitate se stabilesc urmdtoarele tipuri de rela[ii:

a) relalii ierarhice - sunt relafii ce se stabilesc in timpul serviciului intre
functionarii publici/personalul contractual cu func{ii de execu{ie gi functionarul
public/personalul contractual cu funcfie de conducere, viceprimari 9i primar;
b) retatrii de colaborare - sunt relafii ce se stabilesc intre funclionarii
publici/personalul contractual pentru realizarea, prin aport comun, a unui anumit obiectiv.
publici/personalul contractual ai aceluiagi
Aceste relafii se stabilesc
artimente distincte, intre func[ionarii
compartiment funclional
nducere. in exercitarea atribu{iilor ce le
publici/personalul co
ii de legalitate gi eficienfI, a tuturor
revin, in vederea asig
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atribu[iilor Consiliului Local prev[zute de lege, compartimentele aparatului

de
de

specialitate colaboreaz6 intre ele, cu structurile celorlalte institulii/servicii publice
interes jude[ean, ale institufiilor din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Local
Motru, precum gi cu institufiile gi autoritlJile administra{iei publice centrale gi locale.
Legdturile de colaborare intre compartimentele aparatului de specialitate se organizeazd
prin conducitorii acestora;
c) relalii colegiale - sunt toate relafiile formale gi informate de colaborare intre
func(ionarii publici/personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Motru.
(2) Functionarii publici qi personalul contractual din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Motru vor intrefine o conduit6 profesionalE necesar[ realizirii
unor raporturi sociale gi profesionale corespunzltoare crelrii gi menlinerii la nivel inalt a
prestigiului autoritdtii, precum gi creirii unui climat de incredere gi respect reciproc in
relafia cu cetSfenii - beneficiari ai serviciilor administraliei publice locale.
Art.l2. (1) Conducerea direcfiilor, serviciilor gi compartimentelor se realizeazd de
cltre directorii executivi, directorii executivi adjuncfi, arhitectul gef, gefii de serviciu 9i
gefii de birou, care organizeazd, coordoneazE, controleazl gi r6spund de activitatea
func(ionarilor publici gi a personalului contractual afla(i in subordinea lor, conform
organigramei;

@ Directorii executivi, directorii executivi adjuncli, arhitectul $ef, gefii de
serviciu gi gefii de birou colaboreazd intre ei, precum gi cu serviciile/instituliile gi
operatorii economici de sub autoritatea Consiliului Local Motru, cu autorit6tile

administrafiei publice centrale gi locale din judef, cu gefii serviciilor deconcentrate ale
ministerelor gi celorlalte autorit6[i ale administraliei publice centrale de specialitate
organizate la nivelul municipiului Motru, cu alte entit6ti publice sau private, in scopul de
a asigura indeplinirea competenfelor Primdriei Municipiului Motru gi ale Consiliului
Local al Municipiului Motru, in condilii de legalitate, oportunitate, necesitate, eficien(E gi
eficacitate.
Art.13. Titularii drepturilor 9i obligaliilor de putere ierarhicd sunt:
(1) Primarul, viceprimarul gi secretarul municipiului pentru structurile pe care le
coordoneazd, potrivit organigramei, respectiv compartimentele funcfionale din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru gi instituliile/serviciile
publice din subordinea Consiliul Local al Municipiului Motru;
(2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncli, arhitectul $ef, gefii de
serviciu qi gefii de birou au autoritate asupra funcfionarilor publici gi personalului
contractual direct subordonafi gi sunt rispunzdtori de activitatea coordonati gi realizarea
atribu(iilor ce revin compartimentelor funcfionale pe care le conduc, astfel incdt sd se
asigure indeplinirea tuturor competen(elor Primdriei gi Consiliului Local al Municipiului
Motru, in condilii de legalitate, oportunitate, necesitate, eficien{I gi eficacitate, fdrd ca
aceast[ prevedere sd exclud6 rispunderea directl a func{ionarilor publici gi personalului
contractual din subordine, potrivit legii.
Art.l4. Exercitarea atribu(iilor in caz de absen{6 a titularului functiei se realizeazd
astfel:
(1) in caz de
atribufiile sale vor fi exercitate, in numele
rin dispozi(ie, conform prevederilor legale;
acestuia, de viceprimar,
(2) inlocuirea
iului, in caz de absen[6, se face de cdtre
\f
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un func{ionar public - consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru;
(3) inloCuirea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, arhitectului gef,
a gefului de serviciu gi a gefului de birou, incaz de absenf6, se face de cdtre un func(ionar
public/personal contractual desemnat prin notd de serviciu, referat sau orice alt document
i, conlinut similar, de regul6, de cltre coordonatorul compartimentului functional
respectiv, cu aprobarea primarului municipiului;
(4) inlocuirea func[ionarilor publici/personalului contractual de execufie, in caz de
absent6, se face de persoana desemnat6 de geful direct al compartimentului funclional
prin notd de serviciu, referat, figa postului sau orice alt document cu continut similar, cu
aprobarea primarului municipiului.

Art.15. Atribu(iile primarului, viceprimarului gi secretarului general al
municipiului sunt stabilite prin Codul Administrativ aflat in vigoare, precum qi de alte

Atribufiile de
in
prezentul
Regulament,
prin
se
stabilesc
serviciu ale compartimentelor funcfionale
de
capitolele ce privesc organizarea direcfiilor, serviciilor gi compartimentelor aparatului
specialitate al Primarului Municipiului Motru, in limita competen[elor 9i
responsabilitetilor stabilite prin acte normative.
Art.16. (l) Atribu{iile de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual
se stabilesc prin figa postului;
(2) Figa postului se intocmegte de cdtre geful ierarhic direct, se semneaz[ de luare
la cunogtin(E de funcfionarul public/personalul contractual ce are in responsabilitate
sarcinile de serviciu din figa postului, se semneazd./contrasemneazd de c6tre superiorul ierarhic
al celui care a intocmit-o de cdtre cel care are calitatea de contrasemnatar potrivit legii qi se
aprob6 de Primarul Municipiului Motru. Un exemplar se inmdneazd funcfionarului
publi./p..ronalului contractual in cauzd, alt exemplar se pdstreazd la compartimentul
iesu.se umane gi un exemplar se pdstreazd de geful ierarhic superior al celui care are in
responsabilitate sarcinile de serviciu desemnate prin figa postului;
(3)Figa postului se poate modifica gi completa ori de cdte ori este necesar, in cazul
apariliei unor acte normative noi care stabilesc atribufii pentru autoritatea publici,
piecum gi in cazul adoptdrii unor hotdr6ri ale consiliului local gi emiterii de dispozitii ale
primarului municipiului, respect6ndu-se aceeagi procedurd ca gi in cazul intocmirii
iniliale;
Art.l7. (1) Circuitul documentelor din cadrul Primlriei Municipiului Motru cu
privire la evidenf6, circulafie gi semnlturi, respectiv privind angajarea, lichidarea,
ordonanfarea gi plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidenta 9i raportarea
angajamentelor bugetare gi legale, precum gi controlul financiar preventiv propriu sunt
reglementate prin dispozilia primarului, emis6 in acest scop gi particularizat prin
acte nolmative care reglementeazd activitatea administrafiei publice locale.

proceduri opera[ionale ;
(2) Coresponden 1a primitd gi expediatd de cltre Primaria Municipiului Motru se
inregistreazi la regi stratura Primlriei Municipiului Motru. Dup6 inregistrare,
corespondenfa primitd la primirie se comunic[ primarului, pentru repartizare prin
rezolu[ie cdtre serviciile de
$efii serviciilor de specialitate repartizeazd
ului din subordine;
documentele respective
rec(iile gi compartimentele Primdriei
(3) Documentele
orul institufiei, urmAnd s[ fie distribuite
gi
numai
c
Municipiului Motru
e
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altor directii sau compartimente din cadrul instituliei, vor purta semndtura emitentului 9i
a gefilor ierarhici superiori gi vor fi aprobate de primar;
(4) Documentele emise de Primlria Municipiului Motru, care ies in afara institufiei,
se semneazd in 2 exemplare (un exemplar se transmite in exteriorul instituliei gi un
exemplar se arhiveazl la compartimentul emitent), ambele se semneaztr de cltre primar 9i

de directorii executivi/directorii executivi adjuncli/gefii de serviciu/gefii

de

sau a principiilor bunei administrdri, eficien(ei, eficacit61ii, economicitAtii

gi

birou/coordonatorii de compartimente gi personalul emitent; documentul va purta datele
de identificare ale instituliei;
(5) Solicitlrile exprimate in scris, inregistrate conform procedurilor interne privind
circuitul documentelor, cu privire la furnizarea de informafii cu caracter public, chiar
dacd nu reclaml aportul unei colaborlri de naturi a angaja institulia, precum 9i
solicitdrile de reprezentare gi protocol ale instituliei, se vor duce la indeplinire numai cu
aprobarea prealabild a primarului, conform dispoziliilor scrise elaborate in acest sens;
(6) Petitiile, sesizlrile sau reclamafiile adresate de ceti[eni Primdriei Municipiului
Motru, se vor inregistra in registrul de intrEri/iegiri ale Primdriei Municipiului Motru.
Primarul Municipiului Motru le repartizeazd Serviciului Relaiii cu Publicul spre rezolvare
conform prevederilor legale in termenele stabilite de lege;
(7) Solicitdrile din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum
gi din partea consilierilor locali, cu respectarea drepturilor acestora de a beneficia de
informa{iile gi documentele necesare exercitErii calitalii de consilier local, se vor
solu(iona de cdtre Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului
Motru, in colaborare cu compartimentele de specialitate in cauzd;
(8) Eliberarea copiilor de pe documentele ce vizeazd activitatea Primlriei gi
Consiliului Local al Municipiului Motru se va face conform legii privind accesul liber la
informa(iile de interes public.
Art.18. (1) Avertizare in interes public inseamnd sesizarea ftcuti cu bun6-credin{[
cu privire la orice faptd care presupune o incdlcare a legii, a deontologiei profesionale
transparen[ei;
(2) Avertizor inseamnd persoana care face o sesizare potrivit alineatului de mai sus
gi care este incadratl in autoritatea public[;
(3) Comisia de disciplind inseamnl orice organ inslrcinat cu atribufii de cercetare

disciplinari, prevdzut de lege sau de regulamentul de organizare gi func{ionare

al

autoritatii publice;
(4) Semnalarea unor fapte de incdlcare a legii de cdtre persoanele denumite
avertizor, in definilia legii, prevdzute de actele normative ca fiind abateri disciplinare,
contravenfii sau infracliuni, constituie avertizare in interes public gi privegte:

a) infrac!iuni de corup[ie, infractiuni asimilate infractiunilor de corup(ie,
infracf iuni in leg[tu16 directd cu infracfiunile de corup{ie, infracfiunile de fals 9i

infracfiunile de serviciu sau in legdturl cu serviciul;
b) infracliuni ?mpotriva intereselor financiare ale Comunit6lilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenfiale ori discriminatorii in exercitarea
atribujiilor entitdtilor prevdzute de I
bilit6tile qi conflictele de interese;
d) incllcarea prevederil
e) folosirea abuzivE
,e sau umane;
gativelor postului, cu excepfia
poli
partizanatul
exercl
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persoanelor alese sau numite politic;
g) incdlcdri ale legii in privinta accesului la informatii 9i a transparen[ei
decizionale;
h) inc6lcarea prevederilor legale privind achiziliile publice 9i finanfIrile
nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenfa in serviciu;

j) evaluiri neobiective ale personalului in

procesul de recrutare, selectare,
gi
eliberare din functie;
promovare, retrogradare
k) incllcSri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altd naturd care servesc interese de grup
sau clientelare;
m) administrarea defectuoasd sau frauduloas6 a patrimoniului public Ai privat al
autoritAtilor publice;

n) incllcarea altor dispozilii legale, care impun respectarea principiului

bunei

administriri gi cel al ocrotirii interesului public.
(5) Principiile care guverneazd protectia avertizdrii in interes public sunt
urmdtoarele:

a) principiul legalitdlii, conform c6ruia autoritatea publicd are obligalia de a
respecta drepturile gi libertdfile cetdfenilor, normele procedurale, libera concuren{d 9i
tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul supremaliei interesului public, conform cdruia, in in(elesul prezentei

legi, ordinea de drept, integritatea, imparfialitatea qi eficienfa autoritdlii publice

este

ocrotitd gi promovatl de lege;
c) principiul responsabilitdtii, conform clruia orice persoan[ care semnaleazd
incdlcdri ale legii este datoare sd susfind reclamatia cu date sau indicii privind fapta
slvdrgitS;
d) principiul nesanclion[rii abuzive, conform ciruia nu pot fi sancfionate
persoanele care reclaml sau sesizeazd incilc6ri ale legii, direct sau indirect, prin
aplicarea unei sanctiuni inechitabile gi mai severe pentru alte abateri disciplinare. In

cazul avertizdrii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau
profesionale de natur[ sd impiedice avertizatea in interes public;
e) principiul bunei administrdri, conform clruia autoritatea public[ este datoare s[
iSi desfEgoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de
profesionalism, in condilii de eficien[6, eficacitate gi economicitate a fblosirii resurselor;
0 principiul bunei conduite, conform cdruia este ocrotit gi incurajat actul de
avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate public6 gi bund
administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativd gi prestigiul autoritdlii
publice;

g) principiul echilibrului, conform cdruia nici o persoand nu se poate prevala de
prevederile legi pentru a diminua sanctiunea administrativ6 sau disciplinar[ pentru o
faptd a sa mai gravd;
h) principiul bunei credinfe, conform cdruia este ocrotitd persoana incadratd in
vinsd fiind de realitatea stirii de fapt sau
autoritatea publicd gi care a tdcu
cd fapta constituie o incdlcare
rmelor deontologice qi profesionale
legii
(6) Sesizarea privind
t,
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fi flcutd alternativ sau cumulativ qi se adreseaz[:
a) qefului ierarhic al persoanei care a inc6lcat prevederile legale, potrivit legii;
b) conduc[torului autoritdtii publice din care face parte persoana care a incdlcat

prevederile legale, potrivit legii, sau in care se semnaleazd,practica ilegal6, chiar dacd nu
se poate identifica exact fEptuitorul;
c) comisiilor de disciplin6 sau altor organisme similare din cadrul autoritd[ii
publice din care f'ace parte persoana care a incllcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor ins6rcinate cu constatarea gi cercetarea conflictelor de interese gi al
incompatibilitalilor;
0 comisiilorparlamentare;

g) mass-media;
h) organizaliilor

i)

profesionale, sindicale sau patronale;

organiza(iilor neguvemamentale.

(7)in fa{a comisiei de disciplin[ sau a altor organe similare, avertizorii beneficiazd
de protecfie, dupd cum urmeaz6:

a) avertizorii in

interes public beneficiazd de prezumfia de bun[ credinfd. in

condiliile legii, p6nd la proba contrard;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,
comisiile de disciplind sau alte organisme similare din cadrul autoritdtii publice au
obliga(ia de a invita presa gi un reprezentant al sindicatului sau al asocialiei profesionale.
Anunful se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritdlii, cu cel pufin 3 zile
lucrdtoare inaintea gedinlei, sub sancfiunea nulit[1ii raportului gi a sanc[iunii disciplinare
aplicate;
(8) in situalia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este gef ierarhic,

direct sau indirect, ori are atribu{ii de control, inspecfie gi evaluare a avertizorului,
comisia cle disciplind sau alt organism similar ya asigura protec[ia avertizorului,

ascunzdndu-i identitatea ;
(9) in litigiile de munci sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instan{a poate
dispune anularea sanc{iunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacd
sanc(iunea a fost aplicatd ca urmare a unei aveftizdri in interes public, fEcuti cu bunl

credinfd. Instanla verifici proporfionalitatea sancfiunii aplicate avertizorului pentru o
abatere disciplinar[, prin compararea cu practica sancfiondrii sau cu alte cazuri similare
din cadrul autorit6lii, pentru a inlItura posibilitatea sancfionlrii ulterioare gi indirecte a
actelor de avertizare in interes public, protejate prin prezenta lege.
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SECTIUNEA 1

Art.19. (1) Primarul
celelalte autorit6ti publice cS
justilie.
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(2) Primarul Municipiului Motru r6spunde de buna func(ionare a aparatului de
specialitate, pe care il conduce gi controleazd. Primarul poate delega atributiile care ii

sunt conferite de lege gi alte acte normative viceprimarului, secretarului unitalii
administrativ-teritoriale, conducdtorilor compartimentelor func[ionale sau personalului

din aparatul de specialitate.
(3) Primarul va putea stabili pentru personalul din aparatul de specialitate qi alte
sarcini decdt cele prevdzute in prezentul regulament, corespunz6tor pregdtirii qi
competen(elor profesionale, in interesul bunei desfdgurdri a activit6{ii institu(iei.
(4) Primarul Municipiului Motru igi exercit6 drepturile 9i igi indeplineqte
indatoririle ce ii revin pe intreaga duratd a mandatului pentru care a fost ales.
Art.20. (1) In condiliile Codului administrativ qi a prezentului regulament, Primarul
Municipiului Motru indeplinegte, in condiliile legii, urmdtoarele categorii principale de
atribu(ii:
1. atribu(ii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condifiile legii:
a) indeplinegte funcfia de ofi1er de stare civild gi de autoritate tutelard qi asigur6
func{ionarea serviciilor publice locale de profil;
b) indeplinegte atribu{ii privin d organizarea qi desfEqurarea alegerilor, referendumului
gi a recensamantului;
c) indeplinegte alte atributii stabilite prin lege.
2. atribu(ii referitoare la rela(ia cu consiliul local:
a) prezintl consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind
starea economicd, socialS gi de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se
publicd pe pagina de internet a unitilii administrativ-teritoriale in conditiile legii;
b) participd la gedintele consiliului local qi dispune mdsurile necesare pentru
pregatirea qi desfdgurarea in bune condilii a acestora;
c) prezintd, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte 9i informEri;
d) elabore azd, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea
economic6, social6 gi de mediu a unit6lii administrativ-teritoriale, le publicl pe siteul unit6lii administrativ-teritoriale gi le supune aprobarii consiliului local.
3. atribu{ii referitoare la bugetul local:

a) exercit6 functia de ordonator principal de credite;
b) intocmegte proiectul bugetului unitafii administrativ-teritoriale gi contul de ?ncheiere a
exerciliului bugetar gi le supune spre aprobare consiliului local, in condifiile gi la termenele
prevdzute de lege;

c) prezintd consiliului local informdri periodice privind execu(ia bugetarS, in condiliile legii;
d) iniliazd,in condiliile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi ,si emiterea de titluri
in numele unitilii administrativ-teritoriale;
e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscald a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, at6t a sediului social principal, c6t gi a sediului secundar.
4, atribu(ii privind serviciile publice asigurate cetflfenilor:
a) coordoneazd realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate
public6 de interes local;
gestionarea situafiilor de urgen]6;
b) ia mdsuri pentru
in concret a activitdtilor din domeniile
c) ia mdsuri pentru
'6) qi (7);
prevlzute la art. 1
@
v
de valoare

Frreryet
Fsi ..,

$E*ffi8

.

t-rt#

',t-

,ia

UL L'

B

I

pentru asigurarea inventarierii, eviden{ei statistice, inspecliei qi controlului
furnizlrii serviciilor publice de interes local prevlzutelaart.l2g alin. (6) $i (7), precum qi
a bunurilor din patrimoniul public Ai privat al unit6lii administrativ-teritoriale;
numegte, sanclioneazd gi dispune suspendarea, modificarea qi incetarea raporturilor de
serviciu sau, dupd caz, a raporturilor de munc6, in condi[iile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate, precum gi pentru conducdtorii institu(iilor qi serviciilor

d) ia mdsuri
e)

0
g)

h)

publice de interes local;
asigurd elaborarea planurilor urbanistice prev[zute de lege, le supune aprobdrii consiliului
local gi aclioneazd pentru respectarea prevederi I or ace stora;
emite avizele, acordurile gi autorizafiile date in competenta sa prin lege 9i alte acte
normative, ulterior verificdrii qi certificdrii de cdtre compartimentele de specialitate din
punctul de vedere al regularitElii, legalitafli gi de indeplinire a cerin[elor tehnice;
asigurl realizarca lucr[rilor gi ia mdsurile necesare conformdrii cu prevederile
angajamentelor asumate in procesul de integrare european6 in domeniul protec{iei mediului
gi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetltenilor.

(2) Pentru exercitarea corespunzdtoare a atribufiilor sale, primarul colaboteazd cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor qi celorlalte organe de specialitate ale
administraliei publice centrale din unit6lile administrativ-teritoriale, precum 9i cu

consiliuljudetean;
(3) Numirea conducdtorilor instituliilor gi serviciilor publice de interes local se
face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor gi criteriilor aprobate de consiliul
local, la propunerea primarului, in condiliile legii. Numirea se face prin dispozilia
primarului, avdttd anexat contractul de management;
(4) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelard gi de ofi1er de stare civil6, a
sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recens6m6nt, la organizarea 9i
desfagurarea alegerilor, la luarea mdsurilor de protec{ie civild, precum gi a altor atribufii
stabilite de lege, primarul ac[ioneazd gi ca reprezentant al statului in Municipiul Motru;
(5) In aceastd calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiliile legii,
sprijinul conducitorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte
organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitdlile administrativteritoriale, dac5 sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
SECTIaNEA 2 - Atribuliile viceprimarului Municipiului Motru

Art.2l. Viceprimarul Irulunicipiului Motru este reprezentant al administrafiei
publice locale.
Art.22. Viceprimarul Municipiului Motru duce la indeplinire dispozifiile primite de
la Primarul Municipiului Motru.
Art.23. Atribufiile viceprimarului se stabilesc, in condiliile legii, de cltre Primarul
Municipiului Motru prin dispozilie.
Art.24. Viceprimarul Municipiului Motru, in cadrul atribufiilor repartizate de cltre
eplinire a legilor, hotdr6rilor 9i ordonantelor
Primarul Municipiului, asigur6 d
Municipiului Motru gi a dispoziliilor
Guvernului, a hotdrdrilor
ve gi administrative.
Primarului Municipiului
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SECTIaNEA 3 - Atribuliile se$etarului General al Municipiului Motru
Art.25. (1) Potrivit Codului Administrativ in vigoare, municipiul are un secretar
general salarizat din bugetul local, funcfionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative, care se bucurd de stabilitate in func{ie, in conditiile legii.
(2) Perioada in care persoana cu studii superioare juridice ocup6 functia de secretar
general al municipiului constituie vechime in specialitate;
(3) Secretarul general al municipiului nu poate fi membru al vreunui partid politic
sau al vreunei forma{iuni politice, sub sanctiunea destituirii din functie;
(4) Secretarul general municipiului nu poate fi so{, so{ie sau rudd de gradul intdi cu
primarul sau viceprimarul municipiului, sub sancfiunea eliberdrii din funcJie;
(5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de
serviciu gi regimul disciplinar ale secretarului municipiului se fac in conformitate cu
prevederile legislatiei privind func(ia publicE 9i func{ionarii publici.
Art.26. Secretarul General Municipiului Motru indeplinegte in conditiile legii,
urmltoarele atribufii :
a) avizeazd proiectele de hot6rdri gi contrasemneazd pentru legalitate dispoziliile primarului,
hotirArile consiliului local;
participd
la gedinfele consiliului local;
b)
c) asigurd gestionarea procedurilor administrative privind relalia dintre consiliul local qi

d)
e)

0
g)
h)

i)
j)
k)

l)

primar, precum gi intre acegtia gi prefect;
coordoneazd organizarea arhivei gi evidenfa statisticd a hotdrdrilor consiliului local 9i a
dispoziliilor primarului ;
asiguri transparenfa gi comunicarea cdtre autoritAtile, instituliile publice 9i persoanele
interesate a actelor prevdzute la lit. a);
asigurS procedurile de convocare a consiliului local, gi efectuarea lucrdrilor de secretariat,
comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al gedinlelor consiliului local, 9i
redactarea hotdr6rilor consiliului local;
asigurS pregitirea lucrSrilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului
judelean, gi comisiilor de specialitate ale acestuia;
poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonan{ei Guvernului nr.2612000 cu privire
la asocialii gi fundaJii, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea m. 24612005, ctt
modificdrile gi complet[rile ulterioare, actul constitutiv gi statutul asocia]iilor de dezvoltare
intercomunitard din care face parte unitatea administrativ-teritoriald in cadrul cdreia
func[ioneaz6;
poate propune primarului inscrierea unor problerne in proiectul ordinii de zi a qedinlelor
ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului jude(ean;
efectueazi apelul nominal gi fine evidenla participdrii la gedinlele consiliului local,
respectiv ale consiliului jude{ean a consilierilor locali;
numdr6 voturile pi consemneazla rezlltatul votdrii, pe care il prezint6 pregedintelui de
gedinf6, sau, dupd caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu
informeazd pregedintele de
pentru adoptarea fiecdrei hotirdri a
privire la cvorumul $l
consiliului local;
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m) asigur6 intocmirea dosarelor de gedint6, legarea, numerotarea paginilor, semnarea qi

n)

gtampilarea acestora;
urmdregte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotirdri ale consiliului local, sI nu ia parte
consilierii locali care se incadreazdin dispozi{iile art. 228 alin. (2); informeazd pregedintele
de gedin{6, sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situafii 9i
face cunoscute sancliunile prevdzute de lege in asemenea cazuri

o) certificd conformitatea copiei cu actele originale din arhiva

p)
q)

unitdlii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale;
alte atributii prevdzute de lege sau ins6rcindri date prin acte administrative de consiliul
local, de primar, dupd caz.
coordoneazd activitatea Compartimentului Juridic al Serviciului Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru Agricol gi a Aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local al Municipiului Motru;
r) indrumd activitatea de cunoagtere, aplicare gi respectare a legilor fdrii, a
hotirdrilor gi ordonan(elor de guvern, a hotdrdrilor de consiliu local 9i a
dispoziliilor primarului municipiului, a celorlalte acte normative gi administrative,
in cadrul serviciilor publice locale, precum gi in orice domeniu din sfera de
competenf[ qi responsabilitate a autoritdlii publice locale;
s) coordoneazd activitatea gi propune misuri cu privire la respectarea actelor
normative gi administrative in domeniile privind starea civil6, autoritatea tutelard,
protec[ia drepturilor copilului, asisten{d sociald, eliberarea de acorduri, avize,
adeverinte sau certificate, organizarca arhivei gi eliberarea copiilor dupd
documente din fondul arhivistic etc.;
t) asigurd colaborarea cu asociafiile pi fundafiile fard scop patrimonial care au ca
obiect de activitate dezvoltarea serviciilor sociale gi sprijinirea persoanelor cu
handicap sau nevoi speciale din municipiul Motru;
u) acordd sprijin iniliatorilor proiectelor de hotdrdri in redactarea acestora, impreund
cu responsabilii compartimentelor de specialitate ale Prim[riei Municipiului Motru;
v) indruml gi acordl asistenli de specialitate, conform prevederilor legale, aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Motru, instituliilor qi serviciilor publice
subordonate Consiliului Local, precum gi altor entitdti, persoane frzice ori juridice,
de drept public sau privat, dupd caz;
w) (1) Secretarul General al Municipiului Motru va comunica, in termen de 30 de zile
de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici ?n a clrei
circumscriptie teritoriald defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru
deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
o numele, prenumele gi codul numeric personal ale defunctului;
o data decesului in format zi ,|und, an;
o data nagterii. in format zi. lun6, an;
. ultimul domiciliu al defunctului;
o bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in eviden(ele fiscale
sau, dupd caz.in registrul agricol;
o date despre eventua_
bili, in format nume, prenume gi adresa la care
se face citarea.
(2) Atribufia prev
unuia dintre ofilerii de
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(3) Primarul municipiului va urmdri indeplinirea acestor atribufii de cdtre
secretarul prim6riei sau, dupd caz, de cdtre ofi{erul de stare civilE delegat;
(4)Neindeplinirea atribufiei prevdzute la alin. (1) atrage sanc(ionarea disciplinar6
gi contraven{ionald a persoanei responsabile, in condiliile alin. (3).
s) indeplinegte qi alte atribu{ii prevlzute de lege sau inslrcindri date de Consiliul
Local sau de Primarul Municipiului Motru.
Art.27. in indeplinirea atribufiilor ce ii revin, Secretarul General Ivlunicipiultri
Motru colaboreaz6 cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu
institutiile gi serviciile publice, precum gi cu compartimentele de specialitate ale
autoritdtilor administra[iei publice centrale gi locale.
Art.28. Pe l6ngd atribuliile stabilite prin Codul administrativ in vigoare, Secretarul
Municipiului Motru exercit[ gi alte atribu(ii de coordonare, ce decurg din lege sau ca
urmare a delegdrii
Art.29.In cazul absenfei Secretarului General al Municipiului Motru, atributiile
sale sunt exercitate, in numele acestuia, de un funclionar public - consilier juridic din
cadrul Compartimentului Juridic, Contencios.
SECTIUNEA 4 - Atribuliile Administratorului Public

Art. 30. Funclia de administrator public este infiinlatd in limita posturilor aprobate,
conform prevederilor legale.

Numirea in funcfie a administratorului public se face prin dispozilia primarului,
care are ca anexd un contract de management cu respectarea cerinlelor specifice
prevdzute de lege.

Contractul de management se incheie intre primar gi administratorul public pe
duratd determinatd. Durata contractului de managernent al administratorului public nu
poate depSgi durata mandatului primarului in timpul cdruia a fost numit.
Art. 31. inbaza contractului de management, administratorul public poate indeplini
atribuf ii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a
serviciilor publice de interes local.

Art. 32. Primarul poate delega cdtre administratorul public,
calitatea de ordonator principal de credite.

CAPITOLUL

in condiliile

legii,

ilI

APARATUL DE SPECALITATE AL PRIMARALUI MUNICIPruLUI MOTRU
Art.33. (1) Pentru indeplinirea atribufiilor conferite de legislafia in vigoare,
Prinriria Municipiului Motru organizeazd qi asigurd funcfionarea unui aparat de
specialitate subordonat Primarului Municipiului Motru;
ui Municipiului Motru are atribulii gi
(2) Aparatul de speciali
istinct pentru fiecare funclionar public ai
rlspunderi ce decurg din
ostului;
personal angajat cu contr
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publici gi personalul contractual rdspund, potrivit legii, de
indeptinirea atiibuliilor ce le revin, precum gi a atributiilor ce le sunt delegate qi sunt
(3) Func{ionarii

obligali s6 se conformeze dispozi[iilor primite de la superiorii ierarhici;
(4) Funcfionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Motru se bucura de stabilitate in functie, in condiJiile legii.
Art.34. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru este organizat in
urm6toarele compartimente, servicii gi direclii, cu atributiile 9i rdspunderile ce decurg din
lege:

-

Arhitect $ef;
Direc{ia economic6;
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investi(ii, Autorizdri, Disciplina
in Construcfii;
- Direclia TehnicS;
- Direclia de Cultur[, Activit5li de Sport qi Tineret;
- Direc{ia Public6 de Asistenf6 9i Protectie Social6;
- Serviciul Relafii cu Publicul, Administrativ, Arhiv6;
- Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru Agricol;
- Serviciul Polifia Locald;
- Serviciul Public comunitar Local de Eviden(6 a Persoanelor;
- Compartimentul audit Intern;
- Compartimentul Protecfie Civil6;
- Compartimentul Juridic, Contencios;
- CompartimentulBibliotecS.
Art.35. In exercitarea atribuliilor ce le revin, compartimentele de specialitate,
func{ionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motru vor colabora permanent.
Art.36. (1) Toate documentele primite la Primdria Municipiului Motru se
inregistreazd la registratura Primdriei Municipiului Motru in registrul de intrare-iegire,
dupl care se inainteazd Primarului;
(2) Primarul Municipiului Motru repartizeazd documentele viceprimarului,
secretarului municipiului, administratorului public, arhitectului gef, directorilor executivi
sau serviciilor de specialitate care le dirijeazd compartimentelor func[ionale pentrtt
rezolvare;
(3)

situalia unor lucrdri urgente, a c6ror rezolvare este condilionatd de un
termen redus, primarul poate repartiza documentele direct func{ionarului public
responsabil in iezolvarea acestora. Acesta este obligat s[ informeze geful ierarhic
superior despre sarcina primit6.
Art.37. Termenul de solu[ionare a cererilor adresate Prim[riei Municipiului Motru
va fi de maxim 30 de zile pentru situa{iile pentru care legea nu prevede un alt termen.
Art.38. Compartirnentele funclionale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motm vor acorda consilierilor locali sprijin in redactarea
proiectelor de hotirdri gi vor pune la dispozilia acestora, documentele solicitate, cu

in

ingtiinfarea prealabil6 a primarului.
Art.39. Personalui din caclrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
cu excepliile prevdzute de lege, iar pentru
Motru are statut de func! ionar
acordat in temeiul actelor normative in
activitatea desfEguratfl are
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vigoare, la care se adaugd alte drepturi bdnegti aprobate de ordonatorul principal de
credite, in condiliile legii.
Art.40. (1) Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate va fi
stabilit prin Regulamentul Intern, aprobat prin act administrativ emis de Primarul
Municipiului Motru;
(2) La nivelul compartimentelor de specialitate ale Primdriei Municipiului Motru
va exista o evidenf6 cu modalit[file de contact a salariatilor, pentru convocarea de indatd
a acestora la sediul autoritAtii in cazuri de urgen{6.
Art.41. Conducerea direcfiilor de specialitate este asiguratI prin directorii
executivi gi directorii executivi adjuncfi, care organizeazd gi coordoneazd activitatea
personalului angajat, potrivit atribu{iilor cuprinse in fiqa postului.
Art.42. (1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru cuprinde doud
categorii de personal, dup6 cum urmeazd:
a) funcfionari publici;
b) personalul angajat pebazd de contract individual de munc6.
(2) Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate li se vor aplica, in
mod corespunzdtor, dispoziliile Codului administrativ gi a prezentului regulament.
Art.43. (1) Stabilirea atribuliilor de serviciu se face cu respectarea echilibrului intre
exigenfele actiunii gi resursele alocate, av6ndu-se in vedere pe cdt posibil, o incdrc6turd
de muncd uniformd pe compartimente gi functionari publici sau personal contractual;
(2) in exercitarea atribu(iilor de serviciu, func[ionarii publici qi personalul
contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru au obligalia
respect6rii urmdtoarelor principii:
a) supremalia Constituliei Si a legii, principiu conform cdruia functionarii publici qi
personalul contractual au indatorirea de a respecta Constitulia gi legile tdrii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform cdruia func(ionarii publici 9i
personalul contractual au indatorirea de a considera interesul public mai presus dec6t
interesul personal, in exercitarea atribu(iilor funcfiei publice sau contractuale;
c) asigurarea egalitdlii de tratoment a cetdlenilor tn fala autoritd|ii publice, principiu
conform cdruia funcfionarii publici gi personalul contractual au indatorirea de a aplica
acelagi regim juridic in situalii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform c[ruia functionarii publici gi personalul
contractual au obligafia de a indeplini atribu[iile de serviciu cu responsabilitate,
competenfd, eficientd, corectitudine gi conqtiinciozitate;
e) imparlialitatea, independenla qi nediscriminareo. principiu conform cdruia
funcfionarii publici gi personalul contractual sunt obligati s[ aibd o atitudine obiectivi,
neutrd fa{6 de orice interes politic, economic, religios sau de altd naturS, in exercitarea
funcfiei publice sau contractuale:
f) integritatea morola, principiu conform cdruia funclionarilor publici 9i
personalului contractual le este interzis sd solicite sau sd accepte, direct ori indirect,
pentru ei sau pentru al1ii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, in considerarea
funcfiei publice sau contractuale pe care o de1in, sau s6 abuzeze in vreun fel de aceastd
func{ie;

g)

libertotea gdndirii
personalul contractual
ordinii de drept gi a bune
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h)

cinstea Si corectitudinea,

sau contractuale

principiu conform cdruia in exercitarea func(iei publice

gi in indepliniiea atribuliilor de serviciu, functionarii publici

9i

personalul contraciual trebuie s6 fie de bun6-credin[6 gi sd acfioneze pentru indeplinirea
conformd a atributiilor de servicitt;
i) deschidirea Si transparenla, principiu conform cdruia activitAtile desfbgurate de
fgnclionarii publici ,u, p.rro,ralul contractual, in exercitarea funcfiei lor, sunt publice 9i
cetdtenilor.
pot
' fi supuse monitorizdrii
ait.44. (l) In scopul organizirii aplic[rii legilor gi a celorlalte acte normative,
pentru realizarea competinleloi ce revin Primdriei gi Consiliului Local al Municipiului
i\4otru, aparatul de specialitate indeplineqte urmdtoarele atribufii generale:
al realizeazd, activitdli de punere in executare a legilor gi a celorlalte acte
normative, inclusiv a hot[rdrilor adoptate de consiliul local gi a dispoziliilor emise de
primarul rnunicipiului, in conformitate cu atribuliile ce le revin qi cu respectarea eticii
profesionale;
b) elaboreazd proiecte de acte normative gi alte reglement[ri specifice autoritdtii
publice, pe care le supune atenfiei gi avizdrii acestora, in forma propus6, de cdtre
organismele publice centrale de resort;
c) eliboreazd proiecte de strategii, programe, prognoze, studii, analize 9i statistici,
orice alte documente pe care se fundamenteazd procesul decizional al autoritdfii, precum
gi documenta{ia privind aplicarea gi executarea legilor necesare tealizdrii competen[ei
autoritdtii publice locale;

d) asigurd intocmirea qi transnriterea, in termenele legale, a notelor de
fundamentare redactate potrivit atribuliilor de serviciu detinute in cadrul
compartimentelor de specialitate, pentru proiectele de hot[rdri a cdror tematicd este

rp..ifi.a domeniului acestora; participd sau elaboreazd, dupd caz, proiecte de

acte

administrative gi alte reglementdri ori norme interne specifice autoritdtii publice locale,
gi asigurarea avizdrii acestora;
precum
e) efectueazd activitdti de audit public ai control intern, pentru a evalua daci
sistemele de management financiar, tehnic qi administrativ ale aparatului de specialitate
gi instituliilor subordonate sunt transparente gi sunt conforme cu normele de legalitate,
oportunitate, realitate, economicitate, eficien(6 9i eficacitate;
de interes
0 asigura accesul oric[rei persoane frzice sau juridice la infbrma{iile
public; stimuleazd transparenla decizionald in administra[ia publicd local[ qi participarea
activda cetdJenilor qi a asocia(iilor legal constituite ale acestora,la decizia administrativ6:
g) propune gi elaboreaz[ acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat cu
autoritdti ale administraliei publice locale gi centrale, cu serviciile publice deconcentrate
din jude( gi cu structuri asociative din administratia publicd gi ale societdlii civile, pentru
real-izarea de programe, proiecte, activitEli gi ac{iuni publice de interes local, jude{ean,

regional, nalionat sau cu participare internafionald, in limita competenfelor legale 9i
urm6reqte realizarea obiectivelor qi acfiunilor prev[zttte in acordurile incheiate;
h) prezintd periodic Ai ori de cdte ori se solicitd rapoarte sau informiri asupra
activit6tii desfrqurate, corespunzitor atribuliilor de serviciu, Pe probleme qi obiective

punctuale;

i)

de sub autoritatea Consiliului Local,
administra(iei publice locale a
irea raportului privind modul

asigu16, impreund cu

baza de date necesard organiz
Municipiului Motru la standarde
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de indeplinire a atributiilor proprii aleprimarului, a dispoziliilor acestuia gi a hotdr6rilor
Consiliului Local;
j) desfigoara activitdli de indrumare, supraveghere 9i control, in condiliile legii gi
ale prezentului regulament gi exercitl consilierea, controlul gi auditul public intern;
participd la elaborarea gi dezvoltarea sistemelor de control managerial, prin intocmirea
programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial, cu obiective, ac(iuni,
responsabilit6ti, termene qi proceduri, stabilite pe activit6li:
k) asigurd gestionarea resurselor umane, materiale gi financiare, precum qi

utilizarea lor pentru indeplinirea strategiilor, programelor, proiectelor, activit6tilor,
acfiunilor gi obiectivelor Consiliului Local gi ale Prim6riei;
l) participd la elaborarea Programului anual al achiziliilor publice, emite
propuneri de specialitate, potrivit atribuliilor de serviciu delimitate prin figa postului 9i

prin colaborarea cu toate compartimentele de specialitate;
m) asigurd reprezentarea intereselor autoritdlii gi ale Primdriei in raporturile
acestora cu persoane fizice sau juridice de drept public Ai privat, din fard gi strdindtate, in
limita competenfelor stabilite de Primar, precum gi reprezentarea in justilie a autoritdlii in
slujba cdreia igi desfSgoard activitatea;
n) asigurS respectarea normelor de conduitd profesional5 necesare realizirii unor
raporturi sociale gi profesionale corespunzltoare credrii gi men(inerii la nivel inalt al
prestigiului instituliei, funcliei publice gi functionarilor publici: asigur6 respectarea
principiilor bunei administrdri. eficienfei, eficacitdtii, economicitdtii gi transparenfei:
promoveazd un climat de incredere gi respect reciproc fafd de cetdteni;
o) participl la intocmirea Regulamentului de organizare gi func[ionare qi
Regulamentului de ordine interioari ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Motru, respectl gi asigur6 executarea regulamentelor, procedeazi la
actualizarea lor, in condiliile legii; respect[ normele de protectia muncii, disciplina la
locul de munc6, prevederile Codului de conduiti al functionarilor publici ,si personalului
contractual gi propun luarea mdsurilor legale in cazul incdlcdrii prevederilor acestora:
p) participS, stabilegte gi implementeaz6 proceduri interne pentru circuitul
documentelor gi informatiilor publice, propune modalit6li de simplificare gi optimizare a
circuitului documentelor gi de reducere a termenelor de rezolvare a corespondenfei;
q) promoveazd compatibilizarea normelor, structurilor gi practicilor administrative
spccifice Prim[riei Municipiului Motru cu cele existente in context european;
r) asigurd cregterea calitdtii serviciului public, o bun6 administrare ?n realizarea

interesului public,

prin

realizarea

de activitd{i in conformitate cu strategia de

informatizare a administratiei publice;
s) asigurl arhivarea documentelor produse, in conformitate cu normele legale in
materie;
t) indeplinegte orice alte atribulii incredin(ate de primarul municipiului sau
prev6zute de legi gi alte acte normative.
(2) Atribuliile specifice fiecirei structuri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului lvlunicipi ului Motru sunt prevdzute in prezentul regulament.
interne intocmite de compartimentele de
Art.45. (1) In con{inutul
obligatoriu subdiviziunea bugetard
specialitate ale Aparatu lui Prim
bugetar6 qi pozilia din Lista de
(pentru cheltuieli curente),
t prev[zute cheltuielile ce urmeazd a
investilii (pentru cheltuielile
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se contracta gi de la care urmeazd sd se facl plata. Aceste precizdri sunt necesare in
vederea preludrii clasificaliei bugetare in actele juridice din care rezultd obligatia de plat6
(contract, comandl etc.);
(2). Pentru cheltuielile de capital, compartimentele de specialitate iniliazd
decontirile lucrdrilor efectuate, admildnd la plat6 numai lucrdrile corespunz[toare din
punct de vedere cantitativ gi calitativ, cu menfillnea pe facturd a poziliei din Lista de
investifii;
(3). Pentm activitatea curent[, compartimentele de specialitate verificd situatiile
de lucrdri/prest6rile ce se execut6 gi acordd viza de "BuIt de plat6", cu mentiunea pe
facturd a clasificafiei bugetare aferente;
(4). In indeplinirea obliga(iei ce revine ordonatorului de credite potrivit legii
finanfelor publice locale, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor
anuale, compartimentele de specialitate implicate au obligalia de a notifica prestatorilor,
executan{ilor gi furnizorilor cu care au incheiate contracte valoarea maximd in limita
cdreia se pot executa lucrdri, presta servicii gi livra bunuri, valoare calculat6 ca diferen{i
intre creditele bugetare gi sumele aferente plElilor restante, in condiliile legii.
Art.46. (1) Salaria[ii, care indeplinesc func{ii de conducere, asigurd gi rdspund de
organizarea, conducerea, coordonarea gi controlul activitetii compartimentelor din
subordine, in conformitate cu organigrama, regulamentele sau alte reglementdri. cu
respectarea principiului ierarhiei, in condiliile legii;

(2) Directorii executivi, directorii executivi adjunc{i, arhitectul $ef, gefii de
serviciu gi gefii de birou, in limita responsabilitdtilor repartizate conduc, organizeazd,

coordoneaza, urmlresc Ai controleazd indeplinirea sarcinilor de c[tre funcfionarii publici
gi personalul contractual din cadrul compartimentelor subordonate, in ordine ierarhicE,
astfel c[ indeplinesc urmdtoarele atribulii principale:
a) organizeazd, coordoneazd. indrumd, controleazS gi urm[resc desfigurarea in
bune conditii, a activitAlii in cadrul compartimentelor pe care le conduc;
b) primesc, repartizeazd gi asiguri eviden{a gi rezolvarea corespondenfei

repartizate, in temeiul gi termenul prev6zut de lege, potrivit atribuliilor qi
responsabilit[[ilor stabilite in sarcina compartimentelor conduse;
c) coordoneazd, urmlresc Ai controleazd realizarea, in termen qi de calitate, a
atributiilcr gi sarcinilor ce revin compartimentelor coordonate; coordoneazd Si rdspund de
intocmirea, in terrnen gi cu confinut adecvat, a analizelor, informirilor, rapoartelor de
specialitate, notelor de fundamentare, sintezelor, propunerilor de acte administrative 9i a
altor documente elaborate in domeniile de specialitate pe care le coordoneazd, cu
respectares prevederilor legale, a metodologiilor, regulamentelor gi normelor specifice
aprobate in acest sens;
d) asigurd, prin compartimentele de specialitate pe care le conduc, elaborarea
strategiilor, programelor, prognozelor, studiilor, proiectelor, statisticilor ori a altor
lucrtiri ce le revin in responsabilitate, corespunzdtor necesit[1ilor, oportunit6{ilor 9i
priorit[1ilor stabilite la nivelul municipiului, in condiliile legii, documente ce le supun
aprobirii prirnarului gi Consiliului Local al Mu nicipiului;
elaborarea gi fundamentarea documentelor
e) asigur6, prin
e la nivelul consiliului local;
gi a lucrlrilor necesare ado
itate tematice pentru proiecte de hotdrAri
e .{e
0 emit propuneri
or consiliului local, in funclie de
care sd fie incluse
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competentele qi atribufiile prev6zute de lege; asigurd elaborarea proiectelor de acte
administrative gi participi la gedinfele Consiliului Local al Municipiului Motru 9i ale
comisiilor de specialitate; asigur6, coordoneazd, controleazd gi urmdresc respectarea
m6surilor gi termenelor stabilite prin hotdrdrile consiliului local qi dispoziliile primarului;
g) asigurS, prin compartimentele subordonate, furnizarea de informafii cu caracter
public specifice domeniul de activitate coordonat, in condiliile legii privind liberul acces
ia informafiile de interes public gi a normelor metodologice de aplicare a acesteia:
primesc, repartizeaz6 gi asigurd comunicarea, in termen, a rdspunsului la petifiile adresate
autoritd(ii publice locale, respectdnd prevederile legale privind activitatea de solulionare
a peti{iilor;
h) participE, incurajeazl gi stimuleazl asigurarea transparentei administrative prin
furnizarea informa[iilor de interes public solicitate, care sunt de[inute sau gestionate in
cadrul structurilor coordonate; asigurd intocmirea documentelor de fundamentare a
proiectelor de hotlrdri cu caracter administrativ sau normativ, dupd caz, Si a celor
necesare suslinerii dezbaterilor publice specifi ce structurilor conduse;
i) asiguri transparenfi decizionald. prin publicarea pe pagina web a Primdriei
Municipiului Motru www.primariamotru.ro a datelor cu caracter public, in scopul
consultflrii gi informdrii cetalenilor ori persoanelor fiziceljuridice de drept public sau
privat;
j) preiau gi asigur'6 prelucrarea propunerilor cetifenilor, pe care le transmit, dupd
car, uuioiitalilor centiale, locale gi/sau persoanelor alese in funcfii de demnitate publicd
ori altor entitdti cu competenfd in solufionarea problemelor semnalate;
k) asigur6 gi rispund de rezolvarea, in termen, cu respectarea legislafiei in vigoare,

a cererilor, reclamafiilor,

sesiz6rilor, propunerilor

gi scrisorilor

tepartizate spre

solufionare compartimentelor coordonate;
l) semneazd lucrdrile gi documentele intocmite in cadrul compartimentelor
subordonate;
m) organi zeazd eviden{a statisticd gi urmiresc stadiul realizdrii atribufiilor 9i
sarcinilor scidente din cadrul compartimentelor coordonate, propune mdsurile necesare
asigur[rii indeplinirii acestora;
n) supravegheazi indeplinirea activitAtilor desftgurate in cadrul compartimentelor
subordonate gi acfion eazd corectiv, prompt gi responsabil ori de cdte ori constatd inc[lc6ri
ale legalit[fii gi regularitalii in efectuarea unor operafiuni sau in realizarea unor activitdli
in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;
o) se preocupd qi asigurS condiliile necesare informdrii personalului coordonat
asupra legislaJiei in vigoare gi a regulamentelor/normelor/procedurilor de lucru interne, in
vedirea aplicarii gi respectdrii acestora; asigurd implementarea 9i urmdresc punerea in
executare a actelor normatiye, a hotSr0rilor de consiliu local, a dispoziliilor primarului,
precum gi a altor acte normative gi administrative care privesc activitatea desfEquratd de
compartimentele coordonate ;
p) controleazd gi rdspund de respectarea programului de activitate 9i a disciplinei
in munc6 de cdtre personalul aflat in subordonarea sa;
q) r[spund de organizarea $ ide sfEgurarea activitdtii in deplin[ siguranf5 pentru
lilor de sin6tate gi securitatea muncii gi de
personalul d in subordine, p
struire, daci salarialii gi-au insugit aceste
pazd contra incerrdiilor, veri
reguli;
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r) asigurl intocmirea gi actualizarea figei postului pentru personalul din subordine,
pe care o semneazd anterior prezentdrii spre aprobare Primarului Municipiului Motru;
asigur[ repartizarea, pe compartimente gi salariafi, a responsabilit6lilor, atribufiilor qi
ruriinilo. specifice activitatilor coordonatei asigur[ efectuarea evalu6rii personalului
subordonat, a performan{elor profesionale individuale, in raport cu cerintele postului,
conform metodologiei legale in vigoare, propun aplicarea de sanc{iuni disciplinare,
ocuparea posturilor vacante, atunci cdnd este cazul gi in condiliile legii;
s) asigur6 colaborarea cu toate compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Motru, cu serviciile, instituliile publice gi
operatorii economici ai consiliului local, pentru solu{ionarea unor probleme din sfera de
aitivitate condusl gi coordonatI; asigu16 colaborarea cu toate compartimentele qi
entit6tile de specialitate pentru fundamentarea, elaborarea gi implementarea programelor
gi prognozelor de dezvoltare economicd gi sociali a Municipiului Motru, a strategiilor
municipiului in domeniile de competenfE legal[ a consiliului local, precum 9i elaborarea
unor politici gi strategii pe termen scurt, mediu 9i lung;
t) coordoneazd gi evalueazd activitatea de pregdtire, instruire gi perfec(ionare
profesional6 a personalului din subordine; propun gi supun aprobdrii programul de
perfeclionare profesionald a personalului din structura sa, urm6rind participarea la cursuri
a acestora gi valorificarea cunogtinfelor acumulate, precum gi programarea concediilor de
odihnd pentru personalul din compartimentele subordonate gi rechemarea din concediu a
unor funcfionari publici sau personal contractual, in situalii temeinic justificate;
u) organizeazd qi asigurd activitatea de fundamentare qi realizare a obiectivelor
cuprinse in Programul anual al achiziliilor publice, potrivit necesitIlilor gi prioriti(ilor
stabilite la nivelul municipiului; asigur6 transparenfa procesului de atribuire a
contractelor de furnizare, prestare gi execu(ie;
v) propun alocarea gi gestionarea optimS, eficientl gi echilibratd a resurselor
umane, materiale gi financiare necesare desfigurdrii activitAtii compartimentelor de
specialitate; asigur6, prin personalul din subordine, fundamentarea necesarului de bunuri,
servicii gi lucrdri, precum gi a bugetului aferent sus{inerii programelor 9i proiectelor
propuse de compartirnentele subordonate; asigurd derularea operafiunilor specifice
ieferitoare la angajare, lichidare, ordonanfare gi platl a cheltuielilor prevdzute prin
bugetul propriu al Municipiului Motru, in condiliile legii gi cu respectarea procedurilor
interne;
w) propun personalul din cadrul compartimentelor coordonate care va reprezenta
Prim[ria Municipiului Motru gi Municipiul Motru la evenimentele 9i manifest6rile cu
caracter profesional, nafionale gi/sau interna[ionale, organizate pe probleme ale
administratiei publice sau pentru participarea in comisii gi organisme constituite tn
aplicarea prevederilor unor acte normative.
(3) Functionarii publici gi personalul contractual din cadrul compartimentelor
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru, in domeniile de specialitate
care reprezintd specificul activitAtilor proprii, indeplinesc urm6toarele atribufii comune,
in scopul realizlrii obiectivelor institu{iei:
a) colaboreaz6 cu iniliatorii de acte administrative, formul6nd propuneri de
inclusiv elaborarea gi redactarea
iniliere, asigur6nd redactarea
referate ori rapoarte de specialitate, in
proiectelor privind note de
ra in cadrul forurilor decizionale ale
vederea supunerii dezb
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consiliului local, confbrm legii;
b) la propunerea gi cu concursul compartimentelor de specialitate, elaborcazd
propuneri de actualizare ale actelor administrative;
c) asiguri indeplinirea actelor normative gi administrative adoptate, conform
sarcinilor ce ie revin, ca urmare a nominalizdrii sau repartizdrii lor pe cale ierarhicd, in
condiliile
-d) legii;
asigur[ liberul acces la informa(iile de interes public specifice activitAtii
desfdgurate, piin formularea rispunsurilor la solicitdrile scrise sau verbale ale persoanelor
fizici, persoanelor juridice romdne ori strdine, cu aprobarea gefilor ierarhici superiori;
asigurd-identificarea gi punerea la dispozilia compartimentului de specialitate, a datelor 9i
informa[iilor care urmeazd sE fie comunicate din oficiu;
.) asigura furnizarea datelor gi informa{iilor cu caracter public care urmeazd sd fie
postate
electronic pe site-ul instituliei;
la
0 urm6resc, asigurd gi rdspund de respectarea prevederilor legale cu privire
prelucrarea gi protejarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor date;

ialitatea in legitur[ cu faptele, informaf iile sau
documenteie de care iau cunogtinfi func[ionarii publici gi personalul contractual in

g) pdstreazl

confidenf

exercitarea funcliei;

respectl prevederile legale in vigoare cu privire la activitatea de securitate,
s6nitate gi protecfie in rnrn.6, regulile de protec{ia muncii 9i cele privind folosirea
echipamentelor de protec{ie gi de lucru, precum gi activitatea arhivisticd a documentelor
p. iur. le gestion eazd in contextul exercitdrii funcliei publice; iqi insugesc ai aplic6
normele/regulile/instrucgiunile de s6n6tate gi securitate in munc6 gi de pazd contra incendiilor la
locul cle minc6, respec6 interdic[ia de a desfEgura orice activitdli in cazul in care constat6 o
stare de pericol in legdturd cu rnunca desfigurat5; menfin curifenia la locul de munc6 9i
pun in siguranl5 documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigurl

h)

echipamentele,
aparatele gi instalatiile electrice gi electronice dupd terminarea programului de lucru 9i
pistreazdlegitimalia de serviciu ;
i) asigur[ evirlenla, pdstrarea gi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;

ji

colaboreazi cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul autorit[tii, in
interesul bunei func{ionlri a acesteia;
k) incteplinesc orice alte atribufii gi sarcini stabilite de ;efii ierarhici superiori sau
ca urmare a actelor normative gi administrative incidente;
(a) in cadlul fiecdrui compartiment se poate numi un responsabil cu activitatea
desf[gurat[ in cadrul compartimentului respectiv, dupd caz.
Art.47. (1) [n intiresul promovErii strategiilor gi programelor de dezvoltare
arloptate la nivelul consiliului local, compartimentele de specialitate vor urmdri in
activitatea lor, cu caracter permanent, identificarea posibilitatilor proprii qi oportunitatile
prezentate prin propunerile de colaborare cu poten{ialii parter:eri sociali. Pebaza studiilor
Lfectuate, vor intocmi gi vor susfine propuneri de iniliere a unor proiecte/parteneriate de
dezvoltare de interes local, regional, institulional sau de promovare 9i dezvoltare a
relafi i lor interinstittr{i onale;
fide,rulate de c6tre unit6li de implementare
(2) Proiectele astfel
mentelor aparatului de specialitate al
formate din specialigti
tanJi ai partenerilor sociali ai proiectului.
primarului municipi ului,
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Unit6tile de implementare vor fi nominalizate prin dispozilia Primarului Municipiului
Motru gi pot fi asistate gi/sau sprijinite de functionari publici gi personal contractual de
conducere, conform normelor gi precizdrilor interne ale institu(iei.
Art.48. (1) Pentru indeplinirea unor atribulii privind inilierea gi implementarea de
proiecte privind dezvoltarea economico-sociald gi de mediu a municipiului, cu finan(are
din bugetul local, national, european ori alt6 sursd de finanfare, destinate imbunitd(irii
infrastiucturii de turism, s6n6tate, serviciilor publice de interes local, protec{iei copilului,
persoanelor cu handicap gi altor categorii de persoane aflate in nevoie social5, invd[dmAnt,
iultur6, sport, educafie, protec{ia gi refacerea mediului, protecfia, restaurarea 9i punerea
in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturS, situa{ii de urgen(6 sau orice alte
activiteti ce intr[ in sfera de competen{6 gi responsabilitate a Consiliului Local,
corespunzdtor prevederilor legale in vigoare, primarul municipiului va putea desemna,
prin dispozilie,-grupuri de lucru in scopul finalizdrii obiectivelor institufionale propuse 9i
realizdrii indicatorilor stabili[i prin documenta]iile tehnico-economice aprobate;
(2) Aceste grupuri de lucru vor fi denumite generic Unit5ti pentru Implementarea
Proiectelor -U.I.P. - gi vor fi constituite din funcfionarii publici/personal contractual din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru, respectiv din institutiile qi
serviciile pubiice subordonate, dupi caz, desemnafi prin dispozi{iile Primarului emise distinct
pentru fiecare proiect in partc.

In cadrul acestor echipe gi in funclie de specificul proiectului, pot fi cooptate 9i
persoalle
care nu sunt angaja[i ai prim[riei municipiului sau ai instituliilor subordonate,
-du,
.ur. sunt specialigti in domeniul care face obiectul activititii de lucru a grupului;
(3) Atributiile persoanelor desemnate in cadrul UnitAlilor de implementare a
proiectelor vor fi corespunzdtoare sarcinilor de serviciu din figa postului.
Echipele de proiect sunt responsabile de rcalizarea activitd[ilor stabilite prin

graficul de finan[are aprobat, precum gi a celor care deriv6 din obligafiile beneficiarului
iald de autoritatea finan(atoare, conform contractului/ acordului/ordinului de finan{are,
din momentul semndrii acestuia, in conformitate cu sistemul de management qi control
intern aplicabil gi in temeiul reglementdrilor legale in vigoare;
1i; Unitatea de implementare are obligalia realizdrii obiectivelor 9i indicatorilor
-prevlzufi prin proiect;
(5) Persoanele desemnate in cadrul echipelor de proiect rlspund, potrivit legii, in
raport de culpa lor. pentru activit6tile desftgurate in cadrul proiectului respectiv;
(6) Lucrdrile Unitd{ilor de implementare a proiectelor se vor realiza prin gedinle de
lucru periodice, la iniliativa responsabilului sau a oricdrui tnembru de gruP, a
primaruiui/viceprimarului, consiliului local sau la cererea motivatd a oricdrei persoane fizice
ori juridice, de drept public sau privat;
(7) Membrii unit[1ilor de implementare, potrivit activitetilor prer'Izute prin
proiect gi .o.espunzdtor modului de indeplinire al atribufiilor desemnate in cadrul echipei de lucru,
pot beneficiade participare la cursuri de instruire/perfecfionare, schimburi de experienf6,
conferinle, seminarii, simpozioane organizate in tard sau in str6indtate in cadrul sau in
afara activitetilor proiectului, in condiliile legii
Art.49. (1) Prevederile legale privind Cod ul de conduitd a funcfionarilor publici 9i
functionarilor publici gi personalului
pcrsonalului contractual se aPli
al Primarului Municipiului Motru;
contractual din cadrul
td, atdt pentru funcfionarii publici, c6t 9i
ul
(2) Obiectivele apli
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pentru personalul contractual, urmdresc si asigure cregterea calitdtii serviciului public, o
bunl administrare in realizarea interesului public, precum gi sE contribuie la eliminarea
hirocraliei gi a faptelor de coruplie din administra{ia publicd prin:
a) reglementarea normelor de conduitd profesionald necesare realizdrii unor
raporturi sociale gi profesionale corespunz[toare credrii gi men[inerii la nivel inalt a

prlstigiului autoritatii, Primdriei Municipiului Motru,

a

functionarilor publici 9i

a

personalului contractual ;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesionali la care este indreptd(it
si se agtepte din partea func(ionarilor publici qi a personalului contractual in exercitarea
funcfiei;
c) crearea unui climat de incredere gi respect reciproc intre cetdteni gi functionarii
publici gi personalul contractual, pe de o parte, gi intre cet[feni 9i autoritdtile
administra(iei publice, pe de altd parte.
Art.50. In exercitarea func(iei, functionarii publici qi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru au obligalia:
a) de a asigura un serviciu public de calitate, stabil, profesionist, transparent,
eficient gi impar(ial, in interesul gi in beneficiul cetdtenilor, prin participarea activd la
luarea deciziilor qi la transpunerea lor in practic[, in scopul realizdrii obiectivelor
prim6riei gi ale consiliului local, in limitele atribu{iilor stabilite prin figa postului;
b) de a-gi indeplini atributiile de serviciu gi lucririle repartizate cu profesionalism,
imparlialitate gi in conformitate cu termenele stabilite gi prevederile legale;
c) sE urmeze forme de pregdtire, instruire qi perfecfionare profesionald organizate,
conform Iegii;
d) si apere, in mod loial, prestigiul autoritdtii, sd se ablind de la orice faptd de
naturd a prejudicia imaginea gi interesele autorit[lii, persoanele frzice sau juridice ori
prestigiul corpului funcfionarilor publici ;
e) de a nu interveni sau influen{a vreo ancheti de orice naturd, din cadrul
autorit6tii publice sau din afara acesteia, in considerarea funcfiei pe care o de(in;
0 de a executa lucrdrile repartizate de conducdtorul compartimentului in care
funcfioneazl sau de conducdtorul instituliei, fiind interzisi primirea directd a cererilor
care intrl in competenfa lor de rezolvare sau efeotuarea de intervenfii in scopul
solu[iondrii acestor cereri;
g) de a se conforma dispoziliilor primite de la superiorii ierarhici; in cazul in care
apreciizd ci dispoziliile primite sunt ilegale, funcfionarii publici gi personalul contractual
p-ot refuza executarea lor, cu obligalia motiv6rii in scris a acestui refuz. DacI cel care a
dat dispozifia stdruie in executarea ei, va trebui sd o formuleze in scris gi, in aceastd
situatie, functionarul public care a primit dispozilia este obligat sd o execute, cu excepfia
cazului cdnd este vddit ilegalS, situafie in care are obligafia de a aduce acest lucru la
cunogtinfa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozilia;
h) de a pistra secretul de serviciu, conform legii, precum gi confidenlialitatea in
legdtur[ cu faptele, informa{iile sau documentele de care ia cunogtinf[ in exercitarea
firnc[ iei, i1 condi(iile legii, cu exceptia informaliilor de interes public;
i) de a prezenta, la numirea intr-o func{ie public[, precum 9i la incetarea raportului
in virtutea func{iei pe care o ocupd 9i in
de serviciu, declarafia de avere
condiliile legii;
j) de a avea un com
, precum gi de a asigura, in condiliile
tk
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legii, transparenta administrativd, pentru a cAgtiga gi a men(ine increderea publicului in
integritatea, imparfialitatea gi eficacitatea autoritdtii gi a Primlriei Municipiului Motru;
k) de a avea o atitudine cooperant6, de a cunoagte gi infelege importan[a 9i rolul
controlului intern/managerial gi de a sprijini efectiv controlul intern/managerial;
l) ca prin actele gi faptele lor, sd respecte Constitulia, legile Frii $i sI actioneze
pentru punerea in aplicare a dispoziliilor legale. in conformitate cu atribufiile care le
revin, cu respectarea eticii profesionale;
m) s[ se conformeze dispoziliilor legale privind restr6ngerea exerciliului unor
drepturi, datoratd naturii funcfiilor definute;
n) si respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese gi al
incompatibilitAfilor, stabilite potrivit legii;
o) de a apdra in mod loial prestigiul autoritltii gi al Primdriei Municipiului,
precum gi de a se abline de la orice act ori fapti care poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acestora;

p) de a respecta demnitatea functiei de{inute, coreldnd libertatea dialogului

cu

promovarea intereselor autorit[1ii gi Primiriei Municipiului Motru;
q) de a respecta libertatea opiniilor qi de a nu se l6sa influen(afi de considerente
personale sau de popularitate;
r) de a avea, in exprimarea opiniilor, o atitudine conciliantd qi de a evita generarea
conflictelor datorate schimbului de pireri;
s) in exercitarea atribu[iilor ce le revin, au obliga{ia s[ se ablind de la exprimarea
sau manifestarea publicd a convingerilor gi preferinfelor lor politice, sE nu favorizeze
vreun partid politic sau vreo organiza(ie cdreia ii este aplicabil acelagi regim juridic ca 9i
partidelor politice gi sd nu participe la activit[1i politice in timpul programului de lucru;

t) de a promova o imagine favorabil[ [6rii, autoritdtii pe care o reprezintd 9i
Primdriei Municipiului Motru, in rela{iile de reprezentare in cadrul unor organizalii
internafionale, institulii de inv6[6m6nt, conferinfe, seminarii gi alte activitdti cu caracter
international;
u) de a avea o conduitd corespunzdtoare regulilor de protocol in deplasdrile
efectuate in interesul serviciului, in {ard gi in strdindtate gi de a respecta legile 9i
obiceiurile ldrii gazd6;
v) de a folosi timpul de lucru, precum gi bunurile apartinind autoritAtii numai
pentru desf6gurarea activit6[ilor alerente func[iei de{inute;
w) si asigure ocrotirea proprietIfii publice gi private a statului gi a unitalii
administrativ-teritoriale, si evite producerea oricdrui prejudiciu, acfionAnd in orice
situafie ca un bun proprietar;
x) sd respecte normele de conduitd profesional6 gi civic6, precum 9i regulile
privind protecfia, igiena pi securitatea in muncd gi sI aplice toate mdsurile referitoare la
securitatea gi sdndtatea sa gi a celorlalli salariafi.
Art.51. (1) In relatiile cu personalul din cadrul autorititii publice in care i;i
desf[goarl activitatea, precum gi cu persoanele fizice sau juridice, funcfionarii publici 9i
personalul contractual sunt obligati sE aib6 un comportament bazat pe respect, bun6credin[I, corectitudine gi amabilitate;
ul contractual au obligafia de a nu aduce
(2) Func[ionarii publ
oanelor din cadrul autoritl 1ii publice in care
atingere onoarei, reputa{
or cu care intr6 in legdturi in exercitarea
igi desfsgoar6 activitat
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funcfiei, prin:
a) intrebuin(area unor expresii jignitoare;
b) dezviluirea unor aspecte ale vie(ii private;
c) formularea unor sesiziri sau pldngeri calomnioase.
(3) intregul personal angajat trebuie s[ adopte o atitudine impar{iald 9i justificati
pentru rezolvarea clar6 ,si eficientd a problemelor cetdfenilor. Ei au obliga{ia de a respecta
principiul egalitd(ii cetdtenilor in fata legii 9i a autoritElilor publice, prin:
a) prorrorar.a unor solufii sirnilare sau identice raportate Ia aceeagi categorie de
situa{ii de fapt;

b)

eliminarea oricdrei forme

de discriminare bazate pe

aspecte privind

nalionalitatea, convingerile religioase gi politice, starea material6, sdnitatea, vdrsta, sexul
sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale gi profesionale care sd asigure
demnitatea persoanelor, eficien(a activitIlii, precum gi cregterea calitalii serviciului public,
se recomand-6 respectarea normelor de conduit6 prevdzute de lege gi de cdtre celelalte
subiecte ale acestor raPorturi.
Art.52. (1) Funclionarii publici gi personalul contractual din aparatul de specialitate
al primarului Municipiului Motru trebuie sI propund mdsuri cu nevoi reale 9i sd asigure,
potrivit atribuliilor care le revin, folosirea legald, oportun6 gi eficientd a banilor publici,
in conformitate cu prevederile legale;
(2) Orice funcfionar public sau personal contractual poate achiziliona un bun aflat
in propiietatea privaia a statului sau a unitdlilor administrativ-teritoriale, supus vdnzdtii
in condiliile legii, cu excepfiile prevdzute de lege;
in cazul
1i; freviaerile alineatului de mai sus se aplic6 in mod corespunzdtor 9i
concesion6rii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publicd ori privatd a statului
sau a unit6lilor administrativ-teritoriale.
Art.53. In exercitarea atribu(iilor specifice, func[ionarii publici 9i angaja{ii
contractuali cu atribufii de conducere din cadrul aparatului de specialitate a Primarului
Municipiului Motru au obligalia:
il sI asigure egalitatea de ganse gi tratament cu privire la dezvoltarea carierei
func{ionarilor publici gi personalului contractual din subordine;
b) s6 upti.. cu obiectivitate criteriile de evaluare a performan(elor profesionale
pentru p.rronulul din subordine gi sd aibl in vedere aceste evaludri, atunci c6nd propun
iri aproUa avansdri, promovari, transferiri, numiri sau eliberdri din funclii ori acordarea
de stimulente materiale sau morale, excluz6nd orice form6 de favoritism ori discriminare;
s6 nu favorizeze sau sd defavorizeze accesul ori promovarea in func(iile publice sau
contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme
in condiliile legii;
cj sa rpiiiin. propunerile 9i iniliativele motivate ale personalului din subordine, in
vederea imUunaialirii uttiritalii autoritefii publice in care i9i desfEgoard activitatea,
precum gi a calit6lii serviciilor publice oferite cetdtenilor;
'
di sE asigure cadrul organizatoric ai mijloacele pentru securitatea, sindtatea 9i
proteclia sdndt6fii in munc6, pievenirea riscurilor profesionale, sd asigure informarea 9i
instruirea salaria[ilor.
de informare in mas6 se asigurd de cdtre
Art.54. (1) Re la{i
citorul autoritdtii publice, in condiliile legii;
S
persoanele desemnate
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(2) Func(ionarilor publici gi personalului contractual care desfEgoar5 activitdli
publicistice in interes personal sau activitEfi didactice le este interzis sd foloseasc[ timpul
de lucru ori logistica autoritElii pentru realizarea acestora.
Art.55. In exercitarea functiei, funcfionarilor publici gi personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru le este interzis:
a) s[ exprinre in public aprecieri neconforme cu realitatea in legdturd cu
activitatea autoritdtii publice, a Primiriei Municipiului Motru, cu politicile 9i strategiile
acestora ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sI facd aprecieri neautorizate in legdturd cu litigiile aflate in curs de
solufionare qi in care primdria sau consiliul local au calitatea de parte, dacd nu sunt
abilitati in acest sens;
c) sd dezvdluie informatii care nu au caracter public, in alte condilii decit cele
prevdzute de lege;
d) sd dezv6luie informafiile la care au acces in exercitarea funcfiei, dac6 aceastd
dezvlluire este de naturl sI atragd avantaje necuvenite ori s6 prejudicieze imaginea sau
drepturile autoritAtii gi primiriei municipiului ori ale unor func(ionari publici sau angaja{i
contractuali, precum gi ale persoanelor frzice sau juridice;
e) sE acorde asistenfd gi consultanfd persoanelor frzice sau juridice, in vederea
promovirii de acliuni juridice ori de alti naturd impotriva statului sau a autoritdtii ori
Prirndriei Municipiului Motru; Prevederile de mai sus sunt obligatorii gi se aplicd 9i dupd
incetarea raportului de serviciu, pentru o perioadd de 2 ani, dac6 dispoziliile din legi
speciale nu prevdd alte termene;
0 sd participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
g) sd furnizeze spr'ijin logistic candida{ilor la func(ii alese de demnitate public6;
h) sI colaboreze, atdt in cadrul relaliilor de serviciu, cdt qi in afara acestora, cu
persoanele fizice sau juridice care f-ac donalii ori sponsorizdri palidelor politice;
i) si ocupe func{ii de conducere in structurile sau organele de conducere, alese
sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizafiilor c[rora le
este aplicabil acelagi regim juridic ca gi partidelor politice sau ale funda[iilor ori asocia[iilor care
funcfioneazi pe l6ngd partidele politice; inallilor funcfionari publici le este interzis si facd
parte din partide politice, organizafii c[rora le este aplicabil acelagi regim juridic ca 9i
partidelor'politice sau din fundatiile oriasociafiile care funcfioneazd pe lflngd partidele
politice;
j) si afigeze, in cadrul autorit6tii publice insemne ori obiecte inscripfionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida{ilor acestora;
k) si permitd utilizarea numelui sau a imaginii proprii in acfiuni publicitare pentru
promovarea unei activitAli comerciale, precum 9i in scopuri electorale;
I ) sd exprime opinii personale privind aspecte na[ionale sau dispute interna[ionale,
in relafiile cu reprezentanfii altor state;
m) sd solicite ori sd accepte, direct sau indirect, cadouri, servicii, favoruri, invitalii
sau orice alte foloase sau avantaje, care le sunt destinate personal, t'amiliei, p[rin(ilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de naturd politicd, care le
po, influenla impar!ialitatea in exercitarea funcfiilor de(inute ori pot constitui o
recompens6 in raport cu aceste
cizii, precum gi indeplinirea atributiilor
n) si promitd influenl
in mod privilegiat;
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funclionarilor publici de conducere sd favorizeze sau sd
defavorizeze accesul ori promovarea in functia publicd pe criterii discriminatorii, de
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme;
p) sd foloseascl prerogativele funcliei definute in alte scopuri decdt cele

o) se interzice

prevlzute de lege;
q) 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,
funcfionarilor publici gi personalului contractual le este interzisl urmdrirea oblinerii de
foloase sau avantaje de interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale
altor persoane;
r) s[ foloseascl pozigia oficiali pe care o defin sau relaliile pe care le-au stabilit in
exercitarea funcliei publice, pentru a influen{a anchetele interne ori externe sau pentru a
determina luarea unei anumite mlsuri;
s) sd impund altor funcfionari publici sau angajafi contractuali sE se inscrie in
organizafii sau asocia[ii, indiferent de natura acestora, ori sE le sugereze acest lucru,
promildndu-le drept recompensd acordarea unor avantaje materiale sau profesionale;
t) s[ furnizeze informa{ii referitoare la bunurile proprietate public[ sau privatd a
stattrlui ori a unit6lii administrativ-teritoriale, supuse operaliunilor de vdnzare,
concesionare sau inchiriere, in alte condilii decdt cele prevdzute de lege;
u) sd primeascd direct cereri a clror rezolvare intrd in competenfa lor sau sd
discute direct cu peten(ii, cu exceptia celor c6rora le sunt stabilite asemenea atribu(ii,
precum gi sd intervini in solufionarea acestor cereri.
Art.56. (1) Formarea gi perfec(ionarea profesional6 a personalului din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru este coordonatd de primar 9i
se realizeazd,in condifiile legii, prin furnizorii de formare profesionalE;
(2) Funcfionarii publici 9i personalul contractual au dreptul 9i obligafia de a-$i
imbundt[[i, in mod continuu, abilit6lile gi preg6tirea profesional6;
(3) Funclionarii publici care urmeazd forme de perfecfionare profesionalS, a clror
duratd este mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in (ar6 satt in
strdindtate, finanfate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligafi sE se angajeze in
scris cd vor lucra in administra{ia publicd intre 2 gi 5 ani de la terminarea programelor,
proporfional cu num6rul zilelor de perfectionare profesionald, daci pentru programul
respectiv nu este prevdzutd o alti perioadd.
Func[ionarii publici care au urmat astt'el de forme de perfec{ionare profesionald,
ale c6ror raporturi de serviciu inceteazd potrivit dispoziliilor legale privind reglementarea
Statutului funcfionarilor publici, astfel:
a) prin acordul pdr(ilor, consemnat in scris;
b) prin destituire din funcfia public[;
c) prin demisie;
d) c6nd func{ionarul public a fost condamnat printr-o hotdrdre judecitoreascd
definitivd pentru sdvArg irea de infracfiuni contra umanitilii, contra statului sau contra
autoritAtii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedici tnfdptuirea justiliei, de
fals ori a unor fapte de corup{i e sau a unei infracfiuni s6vdrgite cu intenfie, care ar face-o
c e, cu exceptia situatiei in care a intervenit
incompatibild cu exercitarea fun
funcfionarului public i s-a dispus
reabilitarea sau dac6, printr-o
definitive gi irevocabile a
a
rimdnerii
sancfiuni
unei
aplicarea
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hotIrdrii de condamnare;
e) ca urmare a interzicerii exercit6rii profesiei sau funcfiei, ca mdsur[ de
siguran[d ori ca pedeaps[ complementard, de la data rdmdnerii definitive a hotdrdrii
judecdtoregti prin care s-a dispus interdicfia;
0 pentru incompeten{E profesional[, in cazul oblinerii calificativului nesatisfrcdtor

la evaluarea performan[elor profesionale individuale;
inainte de implinirea termenului prev[zut sunt obligafi sd restituie contravaloarea
cheltuielilor efectuate pentru perfec[ionare, precum $i, dupd caz, drepturile salariale
primite pe perioada perfec[iondrii, calculate in condiliile legii, propor(ional cu perioada
rdmasd p6n6 la implinirea termenului.
(4) Prevederile alineatului precedent nu se aplic[ in cazul tn care funclionarul
public nu mai define func{ia publicd din motive neimputabile acestuia;
(5) In cazul in care persoanele care au urmat o form6 de perfec(ionare, dar nu au
absolvit-o din vina lor, sunt obligate sd restituie autoritdlii publice contravaloarea

cheltuielilor efectuate pentru perfecfionare, precum gi drepturile salariale primite in
perioada perfec[iondrii, calculate in condifiile legii, dac6 acestea au fost suportate de
autoritatea publicS;
(6) Nu constituie forme de perfeclionare profesionalE gi nu pot fi finanfate din
bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat;
(7) Autoritatea publicd are obligafia sI comunice anual Agenfiei Nationale a
Func{ionarilor Publici, in condiliile legii, planul anual de perf'ecfionare profesionald a
func{ionarilor publici, precum gi fondurile prevdzute in bugetul anual propriu pentru
acoperirea cheltuielilor de perfec(ionare profesional5 a funcfionarilor publici, organizate
la iniliativa ori in interesul autoritdtii publice.
Art.57. in scopul aplicdrii normelor de conduitd, funcfionarii publici gi personalul
contractual beneficiaz6 de consultanl6 gi asistenlE din partea funcfionarului pentru
consiliere eticd gi monitorizarea respectdrii normelor de conduitd, stabilit prin dispozilia

primarului municipiului.
Art.58. Comunicarea la nivelul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Motru se realizeazd cu respectarea urmdtoarelor reguli:
(1) Comunicarea intern6 asigurl transmiterea informaliilor in cadrul instituliei at6t
oral, cdt gi in scris (consemnate scriptic sau pe suport electronic).
Comunicarea interni se asiguri prin:
a) organizarea de int6lniri in grupuri constituite in funcfie de subiectltematicd,
rezultatul analizelor fiind transmis tuturor factorilor implicali/interesafi;
b) gedinte operative de lucru;
c) pogt[ electronicS;
d) coresponden{i intern[ pe suport scriptic sau in format electronic;

e)

analize efectuate de management.
(2) $efii compartimentelor de specialitate asigurd gi rdspund de luarea m6surilor
necesare desfEguririi activit6tilor din structurile subordonate, precum 9i punerea in
practicl gi la termenele stabilite a recomand[rilor formulate prin rapoartele de audit
aprobate, ce se refer[ la activitatea coordonatd;
evole, se desfdgoard gedin{a operativi cu gefii 9i
(3) Zilnic Ai ori de cite
aparatului de specialitate, precum gi cu ;efii
coordonatorii compartim
instituli ilor subordonate
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$edinla este condusd de Primarul Municipiului Motru.
Participarea la gedinlele operative este obligatorie, cu excep{ia situa{iei in care
personalul ,oii.itut, din moiive o-biective, nu se afla in exerciliul functiunii. in aceast6
situafie, la gedinlele operative vor participa inlocuitorii de drept.
in cadrul gedinfelor operative se prezintd rezultatele activitdtii din ziualperioada de
raportare gi programul activitdtilor pentru ziualperioada in curs, se dispun analize,
informari gi orice alte acliuni in scopul rezolvlrii problemelor de specialitate.
Art.59. (1) Anual gi/sau trimestrial, structurile de specialitate elaboreazd Rapoartele
de activitate anuale/trimestriale, pe care le supun aprob6rii conducerii;
(2) In baza acestor documente, Cabinetul Primarului va intocmi Raportul anual al
Primarului, ce se va prezenta plenului Consiliului Local al Municipiului Motru;
(3) Coordonarea gi legdtura intre structurile functionale se realizeazd prin
personalul cu atribu[ii de conducere, iar cele care privesc relagiile cu Guvernul,
ministerele, celelalte autoritAti ale administrafiei publice centrale, Institulia Prefectului
Judefului Gorj, parlamentarii judelului Gorj, precum gi cu alte consilii jude(ene, locale 9i
structuri asociative din administratia publicd se realizeazi numai prin primar sau altd
persoand desemnatd in acest sens, potrivit atribufiunilor din fi9a postului;
(4) Comunicarea externd se realizeazd cu: cetdfeanul, alte autoritdti locale sau
centrale, institulii publice, mass-media, organizalii neguvernamentale sau diverse
persoane juridice nationale gi/sau internafionale de drept public sau privat, comunicare ce
se realizeazd prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
Primarului Municipiului Motru, cu atribu[ii de gestionare a activitElilor ce fac obiectul
comunic[rilor in cauzd.
Art.60 (1) ModalitAtile in care publicul se poate adresa institutiei sunt:
a) adresarea de petitii in vederea solulion[rii, conform legislaliei privind
reglementarea activitdtii de solufionare a peti{iilor;
b) inscrierea in audienJd la persoanele din conducerea institufiei;
c) depunerea solicitdrilor gi documenta{iilor in vederea oblinerii de avize,
certificate, acorduri, autorizatii etc. ce intr[ in competen[a gi responsabilitatea Primdriei
Municipiului Motru;
d) adresarea de solicitdri pentru informafii de interes public, in condiliile legii;
e) adresarea de solicitdri in vederea eliberirii unor copii de pe documente din
arhivd, certificate gi adeverin(e;
I alte modalitdli decdt cele anterior men{ionate, in condiliile legii, prin
intermediul Compartimentului pentru informarea cetdtenilor.
(2) Comunicarea cu publicul se realizeazd prin:
a) programul de audiente al primarului, viceprimarului gi al secretarului
municipiului adus la cunogtinfa publicului, atdt prin afigarea la panourile de informa{ii de
la intrarea sau in sediul instituliei, cit gi pe site-ul primiriei;
b) direct cu cet6{eanul, prin intermediul compartimentelor de specialitate ori prin
deplasdri in teren gi constatlri la fa{a locului, cu ocazia analiz6rii unor petilii, reclamafii
sau sesiz6ri, cu acordul preaiebil al Primarului Municipiului Motru;
c) afigarea hotlrArilor consiliului local gi a altor informafii de interes public la
sediul ori pe site-ul primiriei m unlcl ului, precum gi prin mijloacele de informare massmedia, ,Jupd caz;
ftn
materiale informative, broguri sau pliante
d) elaborarea gi di
't
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care sA continA informatii de interes public pentru cetd{eni.
(3) Panourile de afigaj a informa(iilor de interes public sunt gestionate de cdtre
Compartimentul relalii cu publicul;
(4) Compartimentul IT gestioneazd refeaua Intranet. Informaliile ce urmeazd a fr
aduse la cunoqtinta publicului prin intermediul site-ului instituliei sunt transmise de cdtre
structurile funclionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu aprobarea
prealabil6 a primarului.
Utilizatorii retelei Intranet a institu(iei sunt obligali sd respecte prevederile actelor
normative specifice in vigoare gi normele interne de utilizare.
Art.61. (1) Comunicarea cu alte autoriteti sau institulii publice ori cu persoane
juridice, de drept public sau privat, se poate realizaprin: fax, telefon, e-mail, poqtd etc.;
(2) Comunicarea se poate asigura prin adrese scrise, protocoale, acorduri ori
conventii de colaborare, contracte de achizitii publice, contracte de concesiune, contracte
de vdnzare-cumpdrare, note de comandd ori alte tipuri de angajamente legale;
(3) Comunicarea se poate asigura prin acfiuni gi activitdti comune, parteneliate,
cursuri, seminarii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, etc.
A.,rt,62. (l) Comunicarea cu mass-media (presE scris6, radio, televiziune) se
rcalizeazd prin: conferinte de pres6, comunicate, interviuri, briefinguri, participarea la
diverse emisiuni, publica[ii locale, publica{ii cdtre Monitorul Oficial;

(2) Persoanele abilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Motru de a realiza comunicarea cu mass-media sunt:
a) Primarul;
b) Purt6torul de cuv6nt al instituliei - numai ?n limitele gi competenlele stabilite
de primar.
(3) Prin excepfie, pot comunica cu mass-media gi alte persoane din aparatul de
specialitate al instituliei, numai cu aprobarea primarului gi in condiliile legale prevdzttte
prin Codul de conduit6 a functionarilor publici gi personalului contractual.
Art.63. Reprezentanfii mass-mediei au acces liber in cadrul Primiriei Municipiului
Motru, pe baza unei acreditdri acordate prin intermediul purtdtorului de cuvdnt al
instituliei. in locurile men(ionate in acreditare.
Art.64. (1) Reprezentarea instituliei la nivel internafional este atributul exclusiv al
Primarului Municipiului Motru;
(2) Celelalte persoane din conducerea instituliei, precum qi salarialii din aparatul
de specialitate pot reprezenta institulia la nivel interna[ional, cu acordul Primarului
Municipiului Motru, gi numai in limitele gi competenfele delegate, cu respectarea
prevederilor legale incidente;
(3) Compartimentele de specialitate asigr.rrd derularea, in condiliile legii, a
activitAlilor de reprezentare la nivel internafional a autoritdlii publice;
(4) Pot derula activitdti de reprezentare gi protocol mai multe compartimente de
specialitate, conform atribuliilor prezentului regulament gi cu acordul Primarului
Municipiului Motru.
Art.65. Funcfionarii publici gi personalul contractual vor indeplini gi alte sarcini
decdt cele prevdzute in prezentul regulament, stabilite de conducerea Primdriei
Municipiului Motru, in condiliile
al Primarului Municipiului Motru
Art.66. Personalul din
nistrativ sau patrimonial, civil sau
rdspunde, dupd caz, discipli
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penal pentru faptele prin care se incalcl normele legale, sivirgite
atribufiilor ce le revin.

in

exercitarea

3.1. STRaCTURI tN SUnOnDINEA $I COORDONAREA SECRETARULUI
GENERAL,4L MUNICIPIULUI MOTRU
3.1.1, SERVICruL FOND FIINCUR, REGISTRUL AGRICOL, CADASTRA
AGRICOL
Art.67. Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru Agricol este condus de
un gef de serviciu direct subordonat secretarului general al municipiului Motru 9i are
urmdtoarele atributi i :
. asigur6 indeplinirea atribufiilor cu privire la aplicarea dispozifiilor legisla{iei
fondului funciar pentru terenurile din Municipiul Motru;
o intocmegte, conform legislafiei in vigoare, situafia terenurilor agricole, cu sau fEr[
investilii, gi forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului, sau dup6 caz,
al unitalii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate;
o colaboreaz[ cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului lr{unicipiului Motru, instituliile publice subordonate Consiliului Local
Motru gi deconcentrate de la niveluljudefului, cu unitdtilc administrativ -teritoriale
de pe raza judetului qi cu autoritdfile publice centrale, cu operatorii economici de
specialitate, cu persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, din far6 qi
strdindtate, in vederea realizdrii operative, eficiente qi in domeniul actelor
administrative incidente, a activititilor desfEqurate;
o dupd stabilirea proprietdlii de Comisia Locald de Fond Funciar, Serviciul Fond
Funciar, Registrul Agricol, Cadastru Agricol va transpune in practicd dispozifiile
hotdr6rii qi procedeazd la actualizarea planurilor parcelare;
c line evidenfa contractelor de arendare a terenurilor agricole;
o intocmegte dosarele gi asigurd afigarea la Primdria Municipiului Motru a ofertelor
de vdnzare - cumpdrare a terenurilor agricole situate in extravilanul municipiului
conform legii;
o comunicl Direcliei pentru Agricultur6 Gorj dosarele privind vdnzarea terenurilor
agricole din extravilan depuse gi afigate;
o de asemenea, {inerea in format electronic a evidenfei in Registrul Special cu oferte
de vdnzare a terenurilor agricole din extravilan conform legii;

o elibereazi v6nzitorului, dup6

expirarea termenului, documentele privind
indepliniiea procedurii de publicitate prevdzutd de lege privind circulalia juridici a

o
o

terenurilor;

participd efectiv ca specialiqti la m[surdtori in teren, impreund cu membrii
Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar in vederea intocmirii
documentatiei pentru eliberarea titlurilor de proprietate;
ere in posesie pe autori gi proprietari.
intocmeqte procesele
etlfii dupl mlsurdtorile efectuate in
verificdnd cererile de
teren;
8$
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intocmeqte schilele topografice gi realizeazd suprapunerea lor pe planurile
cadastrale cu parcelele gi tarlalele respective;
inainteazi documentafiile efectuate la Comisia Judeleani qi le analizeazd in
Comisia Local6 de Fond Funciar;
executd copii xerox gi le inainteazd Comisiei Judefene precum qi alte documente
solicitate de instanfele judecdtoreqti;
conduce qi rcpartizeaz[ buna desfEqurare a Serviciul Fond Funciar, Registrul
Agricol, Cadastru Agricol;
completeazd adeverinfele qi urmdregte modificdrile survenite in tabelele cu
proprietarii de terenuri;
urmdreqte respectarea normelor tehnice gi a legislaliei in vigoare referitor la
combaterea bolilor qi ddundtori lor la plante gi utilizarea pesticidelor pentru
menfinerea echilibrului ecologic la nivelul localit6[ii;
afiqeazd la sediul primdriei toate avertizdrile gi substanfele folosite in tratarea
bolilor gi a ddundtori lor conform documentelor transmise;
stabileqte pe baza consultdrii cu producltorii agricoli din localitate cantit6file de
seminte, material slditor, pesticide, ingrdgdminte gi alte materiale necesare acestora
gi sprijind acfiunile de aprovizionare cu aceste produse;
intocmeqte procese - verbale de constatare in caz de distrugeri de recolte la
solicitarea scrisd a proprietarilor de teren, iar in caz de calamitdli naturale,
ev alueazd pagubele produse;

a
a

o
a

o

a

a
a

o

a

a

sprijinl inifiativele de asociere a produc6torilor agricoli in societdti agricole

sau

asociafii familiale;
intocmeqte Registrele Agricole pe sate cu locuitorii, cap gospoddrie gi membrii in
componen{d cu C.N.P precum qi completarea celor l6 capitole corespunzdtoarc
pozitiilor de rol.
in paralel, registrele agricole se tin gi in format electronic, pe localit6li componente;
inregistreazdlafrecare pozilie de rol, suprafafa construitd a gospoddriei, categoriile
de folosinld a terenului in intravilan gi extravilan, declarafie qi semnltur[ precum qi
num6r de animale din gospoddrie (p6sdri, bovine, porcine, familii de albine etc.);
intocmeqte adeverinfe privind componenla familiei qi completeazd formularele
necesare acordirii ajutorului de gomaj, ajutor social qi pentru evidenfa populafiei
etc.;
urmdregte modul in care de{in6torii cultivd terenul;

completeazA adeverinfe qi urmdregte modific[rile survenite in tabelele cu
proprietari de terenuri, beneficiari ai subventiilor agricole de la APIA;
inregistreazd,la cerere, pe bazd de documente de la judec6torie, notariat 9i Cartea
Funciar6 toate tranzactiile de teren prezentate;
elibereaz[ atestatele de producdtor qi carnetele de comercializate pentru animale,
vizarea semestriald a acestora gi linerea la zi a efectivelor de animale;
elibereazi atestate de producdtor gi carnete de comercializare la solicitarea
fermierilor agricoli pentru produsele agricole in vederea comercializirii precum qi
vizarea semestrialI a
elor de producdtor gi a carnetelor de
completarea regi
comercializare;
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transmiterea la Finanfele Publice trimestrial a informafiilor cu privire la
beneficiarii carnetelor de comercializare gi a datelor cuprinse in acestea;
intocmegte rapoarte statistice;
comunic6 la Serviciul lmpozite qi Taxe Locale orice modificare a poziliei de rol;
intocmeqte qi fine la zi Registrul Centralizator;
tine evidenfa in registre, pe sate, a animalelor matcA la bovine, porcine etc.;
indosarierea gi arhivarea tuturor documentelor prelucrate in decursul anului;
urm[rirea stdrii de slndtate a animalelor tratate de organele sanitar-veterinare, mai
ales a efectivelor matc6;
fundamenteazd taxa de pdqune pe categorii de animale qi urm[reqte incasarea
acesteia;
indeplineqte gi alte atribulii prevdzute de legislafia specific6 in vigoare.

1.2, COMPARTIMENTUL JARIDIC
Art.68. (1) Compartimentul Juridic este direct subordonat secretarului municipiului
Motru qi care asigur6 indeplinirea atribuliilor ce ii revin in urm[toarele domenii:
a) Reprezentarea Ivlunicipiului Motru, Consiliului Local Motru, a Comisiei Locale
de Fond Funciar gi a Instituliei Primarului Municipiului Motru, in fala instanfelor
judecdtoreqti, in cauzele procesuale in care este parte;
b) intarirea capacit6lii institu{ionale qi tmbundtdtirea practicilor curente;
(2) Compartimentul juridic asigurd apdrarea drepturilor gi intereselor legitime ale
autoritAtii publice in serviciul clreia se afl6, in raporturile cu autorit6lile gi instituliile
publice, precum gi cu orice persoand juridici sau fizicd, romdnd sau str6in6, in condiliile
legii gi ale regulamentelor specifice;
(3) Pentru realizarea atribu{iilor sale, Compartimentul Juridic colaboreazd cu toate
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru,
cu instituliile subordonate Consiliului Local Motru gi deconcentrate de la nivelul
judefului, cu unitIlile administrativ-teritoriale de pe raza judefului, cu alte autoritdli,
institulii publice sau organisme centrale sau locale, persoane fizice gi juridice de drept
public sau privat, din fari sau strdinltate, in vederea realizdrii operative, eficiente qi in
temeiul actelor normative qi administrative incidente, a activitSlilor desfdgurate;
(4) Compartimentul juridic asigurl indeplinirea urmdtoarelor atribu{ii :
o asigurd reprezentarea municipiului Motru, a Consiliului Local Motru, $i a
Comisiei Locale de Fond Funciar, a Instituliei Primarului Municipiului Motru, pe baza
imputernicirii date, in fafa instan{elor judecdtoreqti in cauzele civile qi de contencios
administrativ, precum gi in alte cauze;
o asigurl avizarea contractelor incheiate la nivelul Municipiului Motru, in
temeiul actelor normative incidente;
o urmdregte aplicarea legislatiei in vigoare de c[tre aparatul de specialitate al
primarului, potrivit competentelor incredintate;
o participI la disculii preliminare in vederea incheierii contractelor, precum 9i a
protocoalclor de intenf ie;
o consiliaz6, la cerere,
vedere juridic, activitetile qi acfiunile
nerambursabilS prin programe
necesare irnplementirii adecvate
na{ionale gi externe;
3.
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o formuleazl puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele
contractuale qi incadrarea lor confonn legislafiei;
o asigurl avizarea pentru legalitate a documentelor gi operafiunilor care afecteazd
fonduri publice gi patrimoniul Municipiului Motru;
o la cerere, acordS sprijin qi asistentd juridicd compartimentelor din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru;
. promoveazd la cerere, pe baza documentelor puse la dispozifie, cu aprobarea
conducitorului autoritdtii, ac{iuni judecltoregti, pe care le semneazi gi aplic6 gtampila de
consilier juridic;
o asigurd indeplinirea tuturor procedurilor prevdzute de lege pentru buna
conducere a proceselor in care municipiul Motru, Consiliul Local Motru ;i Institulia
Primarului Municipiului Motru este parte, formul6nd intdmpindri, rlspunsuri la
intdmpindri, rdspunsuri la adrese, cereri de probatorii, concluzii scrise gi exercitdnd clile
ordinare gi extraordinare de atac, dupd caz;
o tine evidenfa cauzelor aflate pe rolul instanfelor judecdtoreqti;
o transmite, la solicitarea instantelor judecltoregti sau a altor organe, relafiile
solicitate sau copii dupi acte, certificAndu-le cu menfiunea ,,conform cu originalul"
sau ,,conform cu exemplarul existent" gi aplicarea qtampilei de consilier juridic;
o ia m6suri pentru realizarea creanfelor, obfinerea titlurilor executorii gi sprijind
executarea acestora;

o ia m6suri pentru ducerea la indeplinire a m6surilor dispuse de instanfele de
judecat6 prin hotdrdri judecdtoreqti definitive gi irevocabile, inclusiv a celor aflate in faza
executdrii silite, prin transmiterea acestora, legalizate cdtre compartimentele repartizate,
intocmind in acest sens adrese sau, dupd caz referate;
o comunicE hotdrdrile judecltoregti compartimentelor interesate;
o studiazd documentaliile de atribuire qi participl la licitaliile organizate de
institulie, potrivit nominalizlrii conducerii;
o desf6$oar6 activit[fi in diverse comisii constituite la nivelul instituliei;
o redacteazd rdspunsuri la adresele repartizate spre solufionare de cdtre
conducere, referitoare la procesele aflate pe rolul instanfelor de judecat6;
o formuleazd rdspuns la pldngerile prealabile formulate in baza prevederilor
l,egii contenciosului administrativ, prin care se soliciti reexaminarea unui act
administrativ cu caracter normativ sau individual emis de Primarul Municipiului Motru;
. solicitd de la serviciile repartizate din cadrul Primlriei Motru care au promovat
actul administrativ atacat sau nu au solulionat in termenul legal o cerere, toate
documentele care au stat labaza emiterii actului, dupd caz, precum qi punctul de vedere
privind temeinicia pl6ngerii prealabile;
o exprimd puncte de vedere in ceea ce priveqte aplicarea gi interpretarea actelor
normative in cazul lu6rii unor misuri la solicitarea conducerii instituliei sau a serviciilor
repartizate;
o participl la intocmirea contractelor in care Municipiul Motru este parte 9i le
avizeazd din punct de vedere juridic;
o participE la elaborarea qi semn
elor izvorAte din eventualele modificlri
contractuale;
ftfi
o formuleaz6, in termen le
ti{iile repartizate spre solutionare;
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sesizeazd conducdtorului institutiei aspectele legate de nerespectarea
legislafiei in vigoare pe care le constatl tn activitatea serviciilor repartizate;
. aduce la cunoqtinfa serviciilor repartizate noile acte normative ce intri in
competen(a acestora precum qi modific6rile actelor normative in vigoare;
o ia mdsuri pentru inchiderea dosarelor definitive gi predarea acestora spre
arhivare;
o tntocmeqte referate pentru plata cheltuielilor de judecati;
o studiazi dosare la arhiva instan{elor de judecat6;
o intocmegte proiectele de dispozilii, in baza referatelor intocmite, de cltre
serviciile rcpartizate, aprobate de conducitorul institutiei;
o yizeazd actele juridice, cu excepfia dispoziliilor primarului 9i hotdrdrilor
consiliului local;
o rdspunde operativ la Notele interne transmise de serviciile repattizate;
o informe az6 \n legdturl cu desfEqurarea cursului judecdf ii, precum 9i asupra
situafiei dosarelor aflate pe rolul instanfelor judecltoreqti;
o manifestd preocupare in perfectionarea profesional6 prin studierea legislafiei, a
literaturii de specialitate, docrinei qi jurispruden{ei;
o urmdregte qi asigurd respectarea legislaliei in vigoare in indeplinirea sarcinilor
de serviciu qi colaboreazd cu toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului lr4unicipiului Motru gi societdtile comerciale gi instituliile
publice subordonate Consiliului Loial al municipiului Motru, in realizarea operativd,
LficientA gi potrivit prevederilor qi termenelor legale, a atribufiilor sale;
. duce la indeplinire gi alte sarcini primite pe cale ierarhica;
o participd in comisiile de examinare, incadrare gi promovare a personalului;
o realizeazd arhivarea documentelor produse qi gestionate, conform actelor
normative in vigoare;
o particip6 la grupurile gi int6lnirile de lucru, organizate in sfera atribuliilor de

.

care rdspunde;

a

r[spunde de acordarea gi calitatea asistentei juridice acordate compartimentelor
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru.
o Compartirnentul juridic duce la indeplinire, pe l6ngd atribuliile de bazd 9i alte
sarcini stabilite de conducerea Primdriei Municipiului Motru.
3.1.3. APARATUL PERMANENT

AL CONSILruLAI LOCAL

Art.69. (1) Consiliul Local al Municipiului Motru are la dispozilie un aparat
permanent de lucru, care rdspunde de derularea tuturor opera(iunilor de preg6tire a
proiectelor de hotlriri, pentru a putea fi inscrise pe ordinea de zi, potrivit prevederilor
legale;

ili

desfEgoari activitatea sub coordonarea
atribufii:
gi
urmdtoarele
are
Secretarului municipiului
a) asigurl convocarea la gedinfele ordinare 9i extraordinare ale Consilitrlui Local
al lr4unicip iului Motru, a membrilor acestora 9i a invitalilor;
b) redacteazd dispo zitiile Primarului Municipiului Motru privind convocarea
iului Local al Municipiului Motru;
gedin[elor ordinare gi
de specialitate qi Comisiile pe domenii
c) consultd Com

(2) Aparatul permanent de lucru

Pres
d

I /, i\'.--,

-., ,' .
, i.*j'it
,,.,

,. 'a

.],

S EGB

TAB

de activitate cu privire la problemele ce se impun a

d) pune la dispozilia consilierilor locali,

fi

dezbtitute de c6tre Consiliul Local;
spre studiu, materialele ce se supun

dezbaterii;

e) executi lucrdrile de secretariat

necesare pregdtirii

qi desfbgurlrii

gedin{elor

Consiliului Local al Municipiului Motru;
0 intocmegte gi transmite in termenul legal, cltre consilierii locali, dosarele de
qedin(6 gi orice alte documente necesare inform4rii acestora cu privire la gedintele

autoritltii;
g) asigurd documentarea gi informarea consilierilor locali

in

ceea ce priveqte

desfdgurarea qedin(elor;

h) colaboreazd cu Secretarul Municipiului Motru in activitatea de pregltirea
qedinfelor Consiliului Local;
i) colaboreazl cu funcfionarii publici gi angajalii contractuali din cadrul
aparatului de specialitate, in toate problemele legate de documentele gi informatiile
prezentate in gedinlele Consiliului Local sau ridicate de consilierii locali in aceste gedin[e;
j) asigurd redactarea proiectelor de hotdrdri propuse de consilierii locali, in temeiul
legii;
k) inregistreazd,line eviden[a gi arhiveazdhotdrdrile Consiliului Local al
Municipiului Motru;
l) asigurI apirarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Motru in fafa
instanlelor de judecati. In situa(ia in care asistenfa juridic6 ttu poate fi asiguratd in acest
mod, face propuneri pentru angajarea unui aplrdtor ales;
m) urmdregte gi asigurd respectarea legislafiei in vigoare in indeplinirea sarcinilor
de serviciu gi colabore azd cu toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Motru gi institu;iile publice subordonate
Consiliului Local al Municipiului Motru in rcalizarea operativd, eficientd gi potrivit
prevederilor gi termenelor legale, a atributiilor sale;
n) duce la indeplinire gi alte sarcini repartizete de Secretarul Municipiului Motru 9i
de Consiliul Local al Municipiului Motru.
3,2. STRUCTURI iw

suronDINEA

\sI C7LRDLNAREA

ARHITECTULaI $EF

Art.70. (1) Arhitectul $ef se subordoneazd direct Primarului Municipiului Motru si
are in subordine:
o Serviciul Urbanism, Arnenajarea Teritoriului, Investi{ii, Autoriziri, Disciplina in
Constructii;
o Directia Tehnic6.
(2) Principalele atribu(ii ale arhitectului qef sunt:
a) asiguri verificarea operativl privind respectarea structurii gi continutului
documentafiilor depuse gi restituirea, dupd caz, a documenta{iilor necorespunzdtoare, in
termenul previzut de lege, de la data inregistrdrii cererii;
b) coordoneazd activitatea de analizl a documentelor depuse in vederea emiterii
certificatelor de urbanism, precum gi stabilirea cerintelor gi condiliilor urbanistice
iei tehnice (D.T.) pentru autorizarea executdrii
necesare pentru elaborarea
lucrdrilor de construc{ii:
a documentaliei pentru autorizarea
c) coordoneazd act
s'
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executdrii lucrdrilor de construc(ii depuse, in vederea constatdrii indeplinirii prin
documenta(ia tehnici (D.T.) a tuturor cerin(elor gi condifiilor urbanistice impuse prin
certificatul de urbanism, a condiliilor cuprinse in avizele, acordurile, punctul de vedere 9i,
dupd caz, actul administrativ al autoritdfii pentru protecfia mediului competentd, ob[inute
de solicitant;

coordoneazd gi asigurd activitatea de redactare gi prezintd spre
semnare certificatele de urbanism gi autorizafiile de construire/desfiinfare;
e) asigurfl suportul tehnic necesar emiterii autoriza{iilor de construire/desfiinfare,
respectiv avizdrii documentaliilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism, potrivit
prevederilor legale in vigoare, precum gi emiterii certificatelor de urbanism;
0 organizeazl gi coordoneazd activitatea de autorizare in vederea satisfacerii
cerinfei de simplificare a accesului cetdfeanului la actul de autoritate al administrafiei
publice locale prin organizarea gi desfdgurarea procedurii de emitere a autorizatiilor de
constru ire/desfi intare ;
g) coordoneazd activitatea compartimentului de regularizarc a taxelor 9i cotelor
legale, la finalizarea lucrdrilor de construc(ie autorizate, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
h) coordoneazd activitatea de redactare, semnare, inregistrare 9i eliberare
acertificatelor de urbanism gi a autoriza{iilor de construire/desfiin(are;
i) in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Motru, coordoneazd activitatea de actualizare
permanenti a b6ncii de date la nivelul autorit6tii publice locale, in sistem informalional,
cc are la bazd: studii de teren gi documenta{ii elaborate pentru realizarea investiliilor, de
orice fel, a elementelor de infrastructurd tehnico-edilitard,in vederea identificirii,
inregistrdrii, descrierii gi reprezentdrii pe hdrfi gi planuri cadastrale, cdt 9i in
documentaliile de urbanism gi amenajarea teritoriului;
j) coordoneazl gi executl activitatea de amenajare a teritoriului gi de urbanism la
nivelul Municipiului Motru, conform legii;
k) coordoneazd gi desfsgoar6 activitatea privind stabilirea orient[rilor generale
privind amenajarea teritoriului, organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor, pe
baza planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism;
l) indeplinegte atribuliile legale din cadrul comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului gi urbanism, ce este formatd din specialigti din domeniul amenajdrii
teritoriului gi al urbanismului, conform prevederilor legale in vigoare;
m) duce la indeplinire gi alte sarcini stabilite de conducerea Primiriei
Municipiului Motru, in limita prevederilor legale.
(3) In desfagurarea activit[1ii gi indeplinirea sarcinilor de serviciu, Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, InvestiIii, Autoriz[ri, Disciplina in Construcfii
colaboreazl cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Motru, cu instituliile publice din subordinea Consiliului Local, cu unitdlileadministrativ-teritoriale de pe razajude{ului, cu persoane frzice sau juridice, de drept
public sau privat, din {ar6 sau str6indtate.
Art.71. (1) Arhitectul gef are atribu{ii de organizare gi conducere, coordonare,
tdfii de sfrgurate de cltre compartimentele
indrumare, control gi rdspu
aprobate gi participd la gedin{ele
din
subord
de specialitate
gi
NS liulu
comisiilor de specialitate

d) indrum6,
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(2) Pe durata absentei din institu(ie, sarcinile vor fi indeplinite de directorul
adjunct al Direcfiei Tehnice.
3, 2. 1, SERVICru]L URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUL INVE STITII,
A(ITORrZilRr, DTSCDLINA iN CONSThUCTII
Art. 72. Serviciul este condus de un gef de serviciu, care se subordoneazd
Arhitectului $ef qi arc in componenfd 3 compartimente:
o Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului;
o Compartimentul Autorizatii gi Disciplina in Construclii,
o Compartimentul Investifii.
Art,73. Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului este subordonat gefului de
serviciu gi exercitI urmltoarele atribu[ii:
o analiza gi aprobarea documentaliei de urbanism P.U.G.;
o analiza gi aprobarea documentaliei de urbanism P.U.Z ;
o analiza gi aprobarea documentafiei de urbanism P.U.D;
c analiza gi aprobarea documentafiei de urbanism P.M.U.D;
o intocmirea avizului CTATU;
o elaborarea de acte cu caracter normativ in domeniu;
o participd la elaborarea strategiei de dezvoltare urband a municipiului 9i
coordoneazi planiticarea urbanl a teritoriului administrativ al Municipiului Motru;
o coreleazd Planurile Urbanistice de Detaliu gi Planurile Urbanistice Zonale cu
Planul Urbanistic General existent;
. intocmegte referate pentru studii gi documenta[i de urbanism gi amenajarea
teritoriului;
o colaboreazd cu Serviciul CSPLPPM, cu Serviciu Registru Agricol, Cadastru ;i
Agriculturl in vederea obfinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor qi verificl
documentalii de urbanism - PIJZ, PUD,PMUD (intrate in serviciu in vederea avizdtii'
aproblrii din punct de vedere al respectlrii legislaliei in vigoare, incadrdrii in prevederile

PUG;

o intocme$te gi inainteazd rapoarte de specialitate cdtre Consiliul Local
Municipal, in vederea aprobdrii documentafiilor de urbanism;
. propune proiectele de urbanism necesare qi oportune teritoriului administrativ
al municipiului Motru, intocmind temele de proiectare, participdnd la diverse cornisii din
cadrul primdriei;
. verificd pe teren situatiile neclare din documenta(iile de urbanism gi rezolv6
sesizdrile cet6tenilor referitoare la problemele de urbanism;
o intocmegte rapoarte gi face propuneri pentru emiterea dispoziliilor primarului
in domeniul urbanismului;
o organizeazd gedinlele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului qi
Urbanisrn (CTATU);
o intocmegte procesele-verbale si asigura semnarea lor de c6tre tofi membrii;
o face proprrneri pentru dezvoltarea urbanisticd a unor zone din municipiul Motru
tate gi esteticE urband in conformitate cu
in vederea ridicdrii gradu
legii;
documentaliile de urbanism
. se ingtijegte
erilor planului urbanistic general gi a
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regulamentului de urbanism aferent pe care apoi le detaliazl gi reglementeazl prin
planurile de urbanism zonale gi de detaliu gi prin autorizafiile de construire gi desfiinfare;
. obtine avize gi/sau pentru documentaliile de urbanism;
o asigura caracterul public al documentafiei de amenajarea teritoriului si de
urbanism;

o

asigura informarea si consultarea populatiei pentru amenajarea teritoriului si de

urbanism;

o

asigur6 banca de date qi propune elaborarea sau reactualizarea acestora;
Art.74. Compartimentul Autorizalii qi Disciplina in Construc{ii este subordonat
gefului de serviciu gi exercit[ urmdtoarele atribu[ii:
o emite qi prelungegte certificatele de urbanism;
o emite gi prelung[gte autoriza{ile de construire/desfiinfare;
o verificd in teren a documentaliile tehnice prezentate de beneficiari;
. analizeazd, verifici documentafiile gi intocmegte certificate de urbanism;
c analizeazd, verificd documentafiile gi intocmegte autorizaf iile de
constru ire/desfi in{are;
o pregdtegte qi prezintd documentafiile gi le depune spre analizd in Comisia
Consultativ6;
. intocmegte cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizafiilor

de construire, autorizaJiilor de desfiinfare din domeniul de activitate pentru lucr6rile
publice, oblinerea acordurilor gi avizelor prevdzute de lege;
o asigurl calculul taxei pentru emiterea certificatului de urbanism;
o asigurd calculul taxei prelungirea certificatelor de urbanism;
o asigurl calculul taxei pentru emiterea autorizafiilor de construire /desfiinfare;
. asigurd calculul taxei pentru prelungirea autoriza{iilor de construire/ desfiinfare;
o asigurl calculul taxei pentru timbrul de arhitectura;
o colaboreaz6 cu Serviciul Impozite si Taxe in vederea incas6rii taxei de
certificate de urbanism conform legii;
o colaboreazd cu Serviciul Impozite si Taxe in vederea incasirii taxei de
autorizare conform legii;

o

constat6 contraven(iile gi intocmegte procese verbale de constatare qi
sanctionare a contravenfiilor, aplicl sancfiunile corespunzdtoare in domeniul
construcfiilor gi urbanismului ;
o efectueazd, controlul in teritoriu la disciplina in constructii;
o urmlregte realizarea m6surilor la disciplina in construclii;
o reactualizeazd taxa de autorizare gi asigurl incasarea acesteia la frnalizarea
lucr[rilor pentru care s-au eliberat autorizafii de construire;
o urmdregte stadiul frzic al lucrdrilor;
o in$tiinteaz[ Serviciul I.T.L. qi Serviciu Registru Agricol, Cadastru, Agriculturi
cu construcfiile la care a expirat autofizalia de construire;
o intocmegte situaliile privind stadiul fizic al lucrlrilor autorizate pentru Direc[ia
de Statistic[ a judefului Gorj;
o intocmeSte situafiil
.. frzic al lucr6rilor autorizate pentru
Inspectoratului pentru Cali
Con
Forj, Consiliul Judefean 9i a altor
institulii solici
l
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elibereaz[ rdspunsuri la cereri, sesizdri ale unor cet6(eni cu privire la unele

aspecte de legalitate a autoriza[iilor de construire/desfiinfare eliberate;

o intocmegte procesele verbale de recepfie la terminarea lucrdrilor in cadrul
comisiei de recepfie aprobatd conform legii;
. serviciul exerciti gi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin
hotlr0ri ale Consiliului Local, dispozilii ale Primarului ori primite de la gefii ierarhici;
o regularizeazd taxa de autorizare, diferenfiatd in funcfie de solu{ia constructivd
aleas6, materialul de construcgie folosit gi echiparea cu utilitdti a imobilului;
o verificl in teren dacl a fost respectat proiectul tehnic autorizat;
o particip[ la receptia lucririlor autorizate la persoanele frzice intocmind
procese verbale;
o participd la recepfia lucrdrilor autorizate la persoanele juridice intocmind
procese verbale;
o participd la recep(ia de finalizare lucrdri, verificd in teren dacd a fost respectat
proiectul tehnic autorizat, calculeazd valoarea taxei de regularizare gi particip6 la
intocmirea procesului - verbal de recep{ie finali;
o intocmegte certificate de atestare a edificirii/extinderii construcfiilor;
o intocmeqte gi transmite situaliile statistice;
o completeazd declarafia privind valoarea reald, a lucrdrilor executate in baza
autoriza(iei de construc{ie in cazul persoanelor fizice;
. completeazd declaralia privind valoarea reald a lucr6rilor executate in baza
autoriza{iei de construcfie in cazul persoanelor juridice;
o intocmegte gi calculeazd taxa pentru autorizafiile privind lucrdrile de racorduri
gi brangament la retele publice de ap[, canalizare, gaze, energie termicd, energie electric[,
telefonie gi televiziune prin cablu gi autorizafiile de foraje;
o elibereazl autorizafii de construire/desfiin[are, autoriza(ii de construire
/desfiinfare prelungite, certificate de urbanism qi certificate de urbanism prelungite
pentru racorduri si brangamente;
o stabile$te taxele pentru certificatele de urbanism, prelungire certificate de
urbanism;
o stabilegte taxele pentru autoriza(ii de construire/desfiin(are, prelungire
autorizafii de construire/desfiinfare, timbrul de arhitectu16;
o intocmegte registrul de eviden[6 a certiflcatelor de urbanism in care se inscriu
in ordinea emiterii, numdrul certificatului avdnd corespondent in numdrul de inregistrare
al cererii;
o intocmegte registrul de eviden[d a autoriza{iilor de construire /desfiin{are, in
care se tnscriu in ordinea emiterii, numdrul autorizafiile de construire/desfiintare avdnd
corespondent in numdrul de inregistrare al cererii;
o intocmigte registrul de evidentd a autorizaliilor de racorduri gi brangamente, in
care se inscriu in ordinea emiterii;
o asiguri caracterul public al listelor cuprinzdnd certificatele de urbanism prin
afigarea lunar6 a acestora la sediul emitentului;
o asigurd caracterului
blic al listelor cuprinzdnd autorizatiile de
construire/desfi infare prin
a acestora la sediul emitentului;
o verificd docu

blinerea autoriza{iilor privind lucririle
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