
Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336

e-mail: officeeprimariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

Nr. I 21.05. zo 2o
Dispozitie

Referitor la: apro bare Regulament Intern al Primliriei municipiului Slatina

Avand in vedere:

- referatul Directiei Management, inregistrat la nr.35679/18.05.2020;
- prevederile art.367 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile art. 241 §i art. 242 din Legea nr.53/2003 — Codul Muncii, republicat, cu modificarile

§i completarile ulterioare;

• 
- avizul Comisiei Paritare din cadrul PrimAriei municipiului Slatina nr.7/12.05.2020, inregistrat la

Primaria municipiului Slatina la nr. 34798/12.05.2020;
- adresa Primariei municipiului Slatina nr. 33020/05.05.2020 care reprezentantii salariatilor din

cadrul Primariei municipiului Slatina;
- adresa reprezentantilor salariatilor din cadrul Primariei municipiului Slatina

nr.34434/11.05.2020;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

•

Primarul municipiului Slatina
dispune:

Art. 1. — incepand cu data prezentei se aproba Regulamentul intern al Primariei municipiului
Slatina, anexa la prezenta dispozitie.

Art. 2. — Anexa face parte din prezenta dispozitie.
Art. 3. — Directiile, serviciile, birourile §i compartimentele vor lua mdsuri pentru aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.
Art. 4. — Pe data prezentei Ii inceteaza aplicabilitatea Dispozitia Primarului municipiului Slatina

nr.228/26.07.2016.
Art. 5. — Prezenta dispozitie se comunica la:

— Institutia Prefectului - Judetul Olt;
— Directiile, serviciile, birourile, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Slatina.

ContrasemneazA:
Constanti Sella Secretarul general al muni iului Slatina,

Mihai Ion I A
,
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Anexa la Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.  39 1 a 1 .0 5:zozo

Regulament intern
al Primariei municipiului Slatina

1

1

1

1

1



Capitolul I
Dispozitii generate

Art.!. - Primaria municipiului Slatina reprezinta o structura functionala lard
personalitate juridica i rara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la
indeplinire hotararile autoritatii deliberative *i dispozitiile autoritatii executive, solutionand
problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar,
administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului

aparatul de specialitate al primarului.
Art.2. - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina reprezinta

totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale, precum i secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale;
primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul,
consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, administratorul bublic nu
fac parte din aparatul de specialitate.

Art.3. — Primaria municipiului Slatina cuprinde doua categorii de personal: functionari
publici — persoane numite, in conditiile legii, intr-o functie publica i personal contractual —

• angajat cu contract individual de munca sau contract de management, denumiti in continuare
salariati.

Art.4. - Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici
personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina sunt urmatoarele:
a) suprematia Constitutiei *i a legii, principiu conform caruia persoanele care ocupd diferite
categorii de functii au indatorirea de a respecta Constitutia i legile tarii;
b) prioritatea interesului public, in exercitarea functiei detinute;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor i institutiilor publice,

principiu conform caruia persoanele care ocupa diferite categorii de functii au indatorirea de a
aplica ace14 regim juridic in situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia persoanele care ocupa diferite categorii de

functii au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, colnpetenta,
eficienta, corectitudine i conOinciozitate;
e) impartialitatea i independenta, principiu conform caruia persoanele care ocupa diferite

categorii de functii sunt obligate sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de once interes altul
decat interesul public, in exercitarea functiei detinute;

• f) integritatea morala, principiu conform caruia persoanelor care ocupa diferite categorii de
functii le este interzis sa solicite sau sä accepte, direct on indirect, pentru ei sau pentru altii,
vreun avantaj on beneficiu in considerarea functiei pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel
de aceasta functie;
g) libertatea gandirii *i a exprimarii, principiu conform caruia persoanele care ocupd diferite

categorii de functii pot sali exprime fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept i a bunelor moravuri;
h) cinstea i corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea diferitelor categorii de

functii ocupantii acestora trebuie sã fie de buna-credinta;
i) deschiderea i transparenta, principiu conform caruia activitatile desfawrate in exercitarea

diferitelor categorii de functii sunt publice i pot fi supuse monitorizarii cetatenilor-
' .j) responsabilitatea raspunderea, principiu potrivit caruia persoanele care ocupa diferite

categorii de functii raspund in conformitate cu prevederile legale atunci and atributiile de
serviciu nu au fost indeplinite corespunzator.

Art.5. - Recrutarea i numirea functionarilor publici ca i angaj area personalului
contractual pe perioada nedeterminata sau determinata in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Slatina se face prin examen sau concurs, in functie de nevoile
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concrete de personal si in limita numarului maxim de posturi aprobat prin statul de functii si
organigrama.

Art.6. — Numirea si eliberarea personalului din cadrul cabinetului primarului,
respectiv viceprimarilor se face doar pe baza propunerii acestora, in conditiile stabilite de
Codul administrativ.

Art.7. - Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia
primarului, care are ca anexa un contract de management cu respectarea cerintelor specifice
prevazute de Codul administrativ.

Art.8. - In raporturile de serviciu si de munca, once discriminare directa sau indirecta
fata de un angajat , bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta,
apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap,
situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta on activitate sindicala este interzi+
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Capitolul II
Sectiunea I

Protectia, igiena i securitatea in munca a salariatilor

Art.9. - Primarul municipiului Slatina, ca angajator, are obligatia sa ia toate masurile
necesare pentru protejarea vietii §i sanatatii functionarilor publici §i a personalului
contractual *i sä asigure securitatea §i sanatatea acestora in toate aspectele legate de mune&

Art.10. (1) Conducatorul institutiei are obligatia sä asigure permanent conditiile
tehnice §i organizatorice pentru buna desfawrare a activitatii, jar functionarii publicitrespectiv
personalul contractual trebuie sa realizeze potrivit legii, sarcinile ce decurg din functia
executata.

(2) Vor fi asigurate conditiile necesare instruirii, testarii §i perfectionarii profesionale a
angajatilor pe linie de securitate §i sanatate in munca §i aparare impotriva incendiilor.

III Art.!!. - Locurile de munca din cadrul Primariei municipiului Slatina sunt locuri de
munck stabilite prin legislatia in vigoare pentru functionarii publici i pentru personalul
contractual.

Art.12. (1) in vederea mentinerii §i imbunatitirii conditiilor de desfavrare a
activitatilor la locurile de munca, autoritatea executiva locala — Primarul Ii asumã obligatia
de a sustine cuprinderea *i aprobarea in bugetul Primariei municipiului Slatina de fonduri
necesare, menite sä asigure:

a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperaturk aerisire), menit
sä asigure confortul fizic al salariatilor, in once anotimp, in vederea elaborarii *i finalizArii
atributi i I or de serviciu incredintate;

b) dotarea birourilor cu aparatura necesard;
ic) amenajarea anexelor sociale a locurilor de muncd (MI, grupuri sanitare);

d) dotarea fiecarui salariat cu mijloace materiale suficiente in vederea desfavrarii
activitatii la locul de munca, proprii fiecdrui loc de munck in raport cu specificatia postului
ocupat;

(2) Salariatii sunt obligati sA. pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de
conducatorul institutiei.

• Art.13. - Primarul nu va refuza mentinerea §i incadrarea persoanelor cu handicap, in
cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu stipulate in fip
postului.

Art.14. (1) Primarul, prin compartimentele specializate, are obligatia conform
normelor de securitate §i sanatate in munca *i aparare impotriva incendiilor in vigoare, sä
asigure prin bugetul local sumele necesare pentru conditii optime de munca, dotari §i
echipamente de protectie a muncii.

(2) in vederea asigurarii conditiilor de securitate §i sdnatate in munca *i pentru
prevenirea accidentelor de munc5 §i a bolilor profesionale se va constitui Comitetul pentru
securitate *i sanatate in munck Reprezentatii salariatilor vor fi alqi de calm ace*ti4 prin vot
secret, pe o perioada de doi ani, din randul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii *i sanatatii lucratorilor. Comitetul se va intruni cel putin o data pe trimestru sau de
cite on este necesar.

(3) Timpul alocat reprezentantilor salariatilor membri in comitetul de securitate §i
sanatate in munca in vederea exercitarii atributiilor specifice este de 8 ore pe luna *i se
considera timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzator. Membrii comitetului de securitate
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sanatate in munca se nominalizeaza prin Dispozitia Primanilui municipiului Slatina jar

componenta comitetului va fi adusa la cuno*tinta tuturor salariatilor.
(4) Atributiile i modul de functionare a comitetului de securitate *i sanatate in munca

sunt prevazute de lege.
(5) Primaria municipiului Slatina are obligatia sa asigure salariatilor conditii normale

de munca i igiend, de natura sa le ocroteasca sanatatea i integritatea fizica, dupa cum
urmeaza:

- instructiunile prevazute in prezentul Regulament intern, impun fiecarei persoane sä
vegheze, atat la securitatea *i sanatatea sa, cat *i a celorlalti salariati din institutie;

- salariatii beneficiaza de grupuri sanitare curate *i dotate cu materiale de stricta
necesitate, in vederea credrii unui confort necesar respectarii intimitatii fiecaruia, precum *i
pentru preintampinarea imbolnavirilor;

- efectuarea curateniei in birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate
electrocasnice i materiale speciale.

(6) Salariatii Primariei municipiului Slatina au urmatoarele obligatii: 1
- sa cunoasca §i sa respecte regulile i instructiunile de protectie, igiena *i securitate in

munca specifice activitatii prestate;
- atunci cand se prezinta la serviciu cat *it in timpul serviciului, sa fie in deplind

capacitate de muncd, astfel incat sä nu se expuna la pericole de accidente sau sa deranjeze
activitatea colegilor;

- sa anunte in cel mai scurt timp Serviciul Administrativ cand observa o defectiune la
instalatia electrica, gaze sau once alte defectiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau
incendii;

- pentru preintampinarea *i inlaturarea incendiilor, calamitatilor sau altor cazuri de
forta maj ora, precum i in situatii care pericliteaza viata sau sanatatea functionarilor publici, a
salariatilor sau a altor cetateni, fiecare functionar public, respectiv personalul contractual are
obligatia de a participa, indiferent de functia pe care o detine, la actiuni de interventie in
masura nevoilor institutiei;

- salariatii sunt obligati sä se supund examenelor medicale anuale;
- in cazul in care dispozitiile legale prevad examinari medicale la termene mai scurte

determinate de conditii deosebite la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederii
Art.15. - Conducerea executiva a institutiei ia masuri pentru preintampinarea

incendiilor *i pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale *i in caz de pericol iminent,
asigurand totodata i conditiile acordarii primului ajutor in cazul accidentelor de munca.

Art.16. — Primarul municipiului Slatina are urmatoarele obligatii specifice privind
securitatea *i sanatatea in munca a telesalariatului:
a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei i comunicatiilor Wsau

echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile
convin altfel;
b) sa instaleze, sa verifice §i sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia

cazului in care partile convin altfel;
c) sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta *i adecvata

In domeniul securitatii *i sanatatii in munca, in special sub forma de informatii i instructiuni
de lucru, specifice locului de desfawrare a activitatii de telemunca *i utilizarii echipamentelor
cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfawrare a activitatii de
telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea orifarei noi
proceduri de lucru.

Art.17. (1) Telesalariatul trebuie sä Ii destaware activitatea, in conformitate cu
pregatirea *i. instruirea sa, precum *i cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel
incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria
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persoand, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de muncd.

(2) in mod deosebit, in scopul realizdrii obiectivelor prevazute la alin. (1),
tel esal ariatul are urm dtoarele obligatii:

a) sä informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncd. utilizate *i la
conditiile existente la locurile desrawrarii activitAtii de telemuncd *i sä Ii permitd acestuia
accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii *i realizdrii masurilor de securitate
*i sandtate in munch' necesare sau in vederea cercelarii evenimentelor;

b) sä nu schimbe conditiile de securitate *i sandtate in muncä de la locurile in care
deg-award activitatea de telemuncd;

c) sä utilizeze numai echipamente de munch* care nu prezintä pericol pentru
securitatea *i sandtatea sa;

d) sä Ii desraware activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile
lucratorilor, a*a cum sunt ele prevazute in Legea securitAtii *i sandtatii in munch' nr. 319/2006,
cu modificarile ulterioare, precum *i in conforrnitate cu clauzele contractului individual de
muncd sau alte acte administrative;

e) sà respecte regulile specifice *i restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la
retele de interne folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

• Art.18. (1) Pentru aplicarea *i verificarea conditiilor de munch' ale telesalariatului,
reprezentantii organizatiilor sindicale la nivel de unitate on reprezentantii salariatilor au acces
la locurile de desfdwrare a activitatii de telemuncd, in conditiile stipulate in contractul
individual de muncd, Dispozitia Primarului municipiului Slatina on regulamentul intern, dupd
caz.

•

(2) in cazul in care locul de desfdwrare a activitatii telesalariatului este la domiciliul
acestuia, accesul prevazut la aim. (1) se acorda doar in urma notificarii in

1 
avans a

telesalariatului *i sub rezerva consimtdmantului acestuia.
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Sectiunea II
Masud privind igiena, protectia sanAtatii i securitatea in munch'

a salariatelor gravide i/sau mame, lauze sau care arapteazA

Art.19. (1) Femeile au dreptul, conform legislatiei interne i conventiilor
intemationale la tratament egal cu barbatii in situatii egale i compatibile, find interzisa once
discriminare.

(2) Criteriul sexului nu poate fi o piedica pentru incadrare i promovare.
(3) Femeile gravide incepand cu luna a 5 —a nu vor fi trimise in deplasare in alte

local i tali .
(4) Femeile care au in ingrijire copii de varsta preFolarà nu pot fi trimise in alte

pentru o durata mai mare de 1 zi, decat Cu acordul lor, cu exceptia cursurilor de

11111 perfectionare profesionala.
Art.20. - Salariatii pot beneficia concediu pentru cre§terea copilului in varsta de pand

la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor legale.
Art.21. - Dreptul la concediul pentru cre§terea copilului se acorda pe baza

netransferabild, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc

conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de cre§tere a copilului est alocata

uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) in situatia in care persoana prevazuta la lit, a) nu solicita dreptul la concediul care ii

revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.
Art.22. (1) Este interzis angajatorului sà dispund incetarea raporturilor de munca sau

de serviciu in cazul:
a) salariatei prevazute la art. 2_lit. c)-e) din OUG nr.96/2003, cu modificarile §i complearile

ulterioare, din motive care au legatura directa cu starea so;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c) salariatei care se aflä in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cre*terea copilului in varsta de pand la 2 ani sau,

in cazul copilului cu dizabilith$i, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingtijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7

ani sau, in cazul copilului cu dizabilitäti cu afectiuni intercurente, pand la implinirea varstei de
18 ani.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit.„b" se extinde, o singura data, cu pân la 6 luni
dupà revenirea definitiva a salariatei in unitate.

(4) Prevederile aim. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive cc intervin ca
urmare a reorganizarii institutiei, in conditiile legii.

Art.23. (1) Oricare dintre parintii fire*ti sau persoanele care au in intretinere un copil
cu dizabilitate poate beneficia, dupa caz, de program de lucru redus la 4 ore pentru unul

dintre parinti sau pentru persoana care se ocupd efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate
(grava sau accentuata), pand la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea
parintelui, in conditiile prevazute de legislatia muncii;

Art.24. - Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de
graviditate a salariatei *i nu va anunta alti salariati decat cu acordul scris al acesteia §i doar in
interesul bunei desfa§urari a procesului de munch', cand starea de graviditate nu este vizibild.
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Art.25. (1) Angajatorul este obligat sä Ii modifice in mod corespunzator conditiile

si/sau orarul de munca sau, daca nu este posibil, sà o repartizeze la alt loc de munca fara

riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarilor medicului de medicind a

muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea drepturilor salariale.

(2) in cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa

indeplineasca obligatia de mai sus, au dreptul la concediu pentru risc maternal, dupd cum

urmeaza:
- inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor

legale;
- dupa data revenirii din concediu postnatal obligatoriu, in cazul in care nu solicita

concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pand la implinirea varstei de 1 an Lau 2 ani

sau, in cazul copilului cu handicap, pand la 3 ani.
(3) Concediu pentru risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o

perioada ce nu poate depasi 120 zile, de care medicul de familie sau de medicul specialist,

care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte

concedii.
(4) Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a

prezentat la consultatii prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.

• Art.26. (1) Pentru salariatele gravide care anunta in scris angajatorul asupra starii sale

fiziologice de graviditate i anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau

de medicul specialist care sä ateste aceasta stare, precum si pentru salariatele care au nascut

recent si si-au reluat activitate dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului

In scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de
medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data de and a nascut, si Ii desfasoard

activitatea numai in pozitie ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorul are obligatia de a le
modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa Ii se asigure, la intervale regulates de timp,

pauze.
(2) Medicul de medicind a muncii stabileste intervalele de timp la care este necesard

schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru
repaus sau miscare.

(3) Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a.programului de munca nu este din
punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine
intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca a salariatei
respective.

• 
Art.27. - in baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate

indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la

o reducere cu o patrime a duratei normale de lucru, cu mentinerea veniturilor salariale,
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale.

Art. 28. - Salariatele gravide si cele care alapteaza nu pot fi obligate de Care angajator
sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau
conditii de munca prevazute la lit. A si B din anexa nr.2 din OUG nr.96/2003 privind protectia
maternitatii la locul de munca, aprobata prin Legea nr.25/2004, cu modificarile si cortspletarile
ulterioare,.

Art.29. - Angajatorul are obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru
consultatii prenatale in limita a 16 ore pe lund, in conditiile art.2 lit. f din OUG nr.96/2003,
aprobata prin Legea nr.25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care
investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fard diminuarea drepturilor
salariale.

Art.30. - Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au
obligatia de a efectua 42 de zile concediu postnatal, in conditiile prevazute la art.2 lit. g din
OUG nr.96/2003, aprobata prin Legea nr.25/2004, cu modificatile si completarile ulterioare.
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Art.31. (1) Angajatorul este obligat sã acorde salariatelor care alapteaza, in cursul
programului de lucru, cloud pauze de lucru a cate o ora fiecare, pand la implinirea varstei de 1
an al copilului. In aceste pauze se include *i timpul necesar deplasarii dus — intors de la locul
unde se gasete copilul.

(2) La cererea mamei, pauzele de alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale
a timpului sau de munca cu cloud ore zilnic.

(3) Pauzele *i reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru
alaptare, se includ in timpul de munca *i nu diminueaza veniturile salariale *i sunt suportate
integral din fondul de salarii al angajatorului.

(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru
alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiend corespunzatoare normelor sainitare in
vigoare.

Art.32. (1) Salariatele gravide, cele care au nascut recent *i cele care alapteaza nu pot
fi obligate sä desfaware munca de noapte.

(2) In cazul in care sanatatea salariatei este afectata de munca de noapte, angajatorul
este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sä o transfere la un loc de munca de zi, cu
mentinerea salariului.

(3) Solicitarea salariatei se insote*te de un document medical care mentioneaza
perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.

(4) In cazul in care, din motive obiective, transferul nu este posibil, salariata va
beneficia de concediul i indemnizatia de risc maternal.
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Capitolul III
Conditii de munca

Art.33. - Activitatea din cadrul Primariei municipiului Slatina se desfawara in
conditii normale potrivit legislatiei privind sistemul unitar de pensii publice.

Art.34. - Stabilirea conditiilor de muncd de catre angajator se va face cu respectarea
urm dtoarel or obligatii:

a) asigurarea unor structuri organizatorice rationale;
b) repartizarea echitabild a atributiilor *i rdspunderilor;
c) exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu;
d) amenajarea ergonomica a locului de muncd, respectiv:
- asigurarea conditiilor de mediu
- amenaj area anexelor sociale ale locurilor de muncd
- diminuarea pand la anulare a emisiilor poluante.
Art.35. - Salariatii sunt obligati sä pdstreze in bune conditii amenajdrile efectuate de

angajator, sä nu le deterioreze i sä nu le descompleteze on sä sustraga componente ale
acestora.

• 
Art.36. - Salariatilor li se poate aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanAtate,

schimbarea compartimentului in care Ii desraward activitatea. Schimbarea se poate face pe
un post corespunzator, dacd salariatul in cauza este apt profesional sä indeplineascd noile
atributii ce ii revin.

Art.37. - In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, Primarul municipiului Slatina
trebuie sa asigure urmdtoarele masuri minimale:

A. Pentru ameliorarea conditiilor de muncd:
a) reducerea intensitAtii i ritmului activitatilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu eel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, Om curenti

de aer.
B. Pentru mentinerea starii de sandtate a angajatilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, caw 2-4 litri/persoand/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protectie.
Art. 38. - In perioadele cu temperaturi scazute extreme Primarul municipiului Slatina

• trebuie sd asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sandtate a
salariatilor care lucreala in aerliber:

a) distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoanAlschimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capaciatii de termoreglare, scop in care se vor

asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;
c) asigurarea echipamentului individual de protectie.
Art.39. (1) In cazul in care nu pot asigura conditiile prevazute la art. 37 *i 38, Primarul

municipiului Slatina va lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu
reprezentantii alqi ai salariatilor, dupd caz, urrnatoarele masuri:

a) reducerea duratei zilei de lucru; 1
b) eplonarea pe dot& perioade a zilei de lucru: pand la ora 11,00 *i dupd ora 17,00;
c) intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitAtii activitatii in locurile in

care aceasta nu poate fi intreruptd, potrivit prevederilor legale.
(2) Masurile prevAzute la alin. (1) se vor stabili dacd temperaturile extreme se mentin

pe o perioadd de cel putin cloud zile consecutiv.
(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eplonare a zilei de lucru sau de

intrerupere colectivd a lucrului se vor stabili o data cu masurile prevazute la alin. (1).
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(4) Masurile prevazute la aim. (1) vor fi stabilite de catre Primarul muhicipiului
Slatina.

Art.40. - La aplicarea masurilor prevazute la art. 39 alin.(1) angajatorul, de comun
acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dup.& caz, vor
stabili modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata, conform
prevederilor legal e.

Art.41. - Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de
temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:

a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului
medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la
temperaturi crescute sau scazute;

b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a
persoanelor afectate;

c) trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de
munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi
extreme.

I .
Art.42. - Pe durata intreruperii colective a lucrului perioada de intrerupere constitule

vechime in munca.
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Capitolul IV 1
Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si at

in1atur5rii oricarei forme de incalcare a demnitatii

Art.43. - Este interzisa once discriminare intre salariati pe criterii politice, de
apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materialA,
origine sociala sau de once alta asemenea natura.

Art.44. - Nu se tolereaza in cadrul relatiilor de serviciu, manifestari de hartuire
sexuala. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau
propuneri cu aluzii sexuale.

Art.45. - Functionarii publici sau personalul contractual care vor fi autorii dovediti ai
unor fapte prevazute mai sus, vor fi sanctionati disciplinar, conform prevederilor prezentului
regulament intern.

Art.46. - Constituie abatere disciplinard once comportament avand drept scow.
- crearea la locul de munch' a unei atmosfere de intimidare, de ostilitath sau de

descuraj are pentru o persoand sau un grup de persoane;
- influentarea negativa a situatiei persoanei angajate in ceea ce prive*te promovarea

profesionala, remuneratia sau veniturile de once natura on accesul la formarea *i
perfectionarea profesionalA, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit
ce tine de viata sexuala.

12
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Capitolul V
Criteriile si procedurile de evaluare profesionala ale salariptilor

din cadrul Primariei municipiului Slatina

A. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala ale
functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Slatina

Art.47. (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor
publici din cadrul aparatului de specialiate al Primarului municipiului Slatina se face anual.

(2) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor
publici de executie *i a functionarilor publici de conducere reprezinta aprecierea obiectiva a
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului

• 
a modului de indeplinire a obiectivelor individuale *i a critetiilor de performanta stabilite cu
rezultatele obtinute in mod efectiv de catre functionarul public.

(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici
cuprinde urmatoarele elemente:

a) evaluarea gradului *i a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.
(4) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale functionarilor

publici se stabilesc indicatori de performanta. Stabilirea obiectivelor individuale *i a
indicatorilor de performanta trebuie sà alba in vedere corelarea cu atributiile i obiectivele
Primariei municipiului Slatina.

(5) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al
Primariei municipiului Slatina se realizeaza de catre o comisie de evaluare formata din
Primarul municipiului Slatina i 2 consilieri locali desemnati in acest scop, cu majoritate

prin hotarare a consiliului local.
(6) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru toti

functionarii publici care au desawrat efectiv activitate, minimum 6 luni, in anul calendaristic
pentru care se realizeaza evaluarea.

• (7) Calificativele obtinute in procesul de evaluare a performantelor prkesionale
individuale ale functionarilor publici sunt avute in vedere la:

a) promovarea intr-o functie publica superioard;
b) acordarea de prime, in conditiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% pana la urmatoarea evaluare anuala a

performantelor profesionale individuale, pentru functionarii publici care au obtinut
cal i Li cativul "satistIcator";

d) eliberarea din functia publica.
(8)Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza in mod obligatoriu

la modificarea, suspendarea i incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.
(9) in cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici.
(10) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor

publici, precum §i de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti se desfavard cu
respectarea metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici
din anexa nr.6 a Codului administrativ.
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B. Criteriile si procedurile de evaluare profesionalA ale
personalului contractual din cadrul Primfiriei municipiului

Slatina

Art.48. (1) Salariatilor personal contractual din cadrul Primariei municipiulti Slatina
li se aplica procedurile §i criteriile de evaluare profesionala prevazute de legislatia muncii in
vigoare aplicabild.

(2) Metodologia *i criteriile de evaluare profesionala a personalului contractual din
cadrul Primariei municipiului Slatina se aproba prin Dispozitie a Primarului municipiului
Slatina.

(3) Criteriile de evaluare profesionala a personalului contractual sunt prevazute in
contractul individual de munca.

Art.49. (1) Activitatea profesionala a personalului contractual din cadrul Primariei
municipiului Slatina se apreciaza anual, ca urrnare a evaluarii performantelor profesionale
individuale,,de catre Primarul municipiului Slatina, la propunerea efului ierarhic.

(2) In situatia in care, potrivit structurii organizatorice a Primariei municipiului

• 
Slatina, §eful ierarhic este Primarul municipiului Slatina, aprecierea activitatii profesionale ca
urmare a evaluarii performantelor profesionale se face de catre acesta, fard propunerea de la
alin.(1).

Art.50. (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale indiviquale ale
personalului contractual reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale
individuate, prin compararea gradului *i a modului de indeplinire a obiectivelor individuate §i
a criteriitor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv de catre salariat.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuate cuprinde urmatoarele elemente:
a) evaluarea gradului *i a modului de atingere a obiectivelor individuate;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.
(3) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuate se stabilesc

indicatori de performanta. Stabilirea obiectivelor individuate *i a indicatorilor de performanta
trebuie sa aiba in vedere corelarea cu atributiile *i obiectivele Primariei municipiului Slatina.

(4) Evaluarea performantelor profesionale individuate se realizeaza pentru toti
salariatii care au desfavrat efectiv activitate, minimum 6 luni, in anul calendaristic pentru
care se realizeaza. evaluarea.

(5) Calificativele obtinute in procesul de evaluare a performantelor profesionale

111/ individuate ale personalului contractual sunt avute in vedere la:
a) promovarea in treapta sau grad;
b) acordarea de prime, in conditiile legii; t
c) concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
(6) Evaluarea performantelor profesionale individuate se realizeaza in mod obligatoriu

la modificarea, suspendarea *i incetarea contractului individual de munca.
(7) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuate ale

personalului contractual se stabilesc cerintele de forrnare profesionala a personalului
contractual.

(8) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuate ale salariatilor
personal contractual, precum *i de evaluare a activitatii salariatilor personal contractual
debutanti se desfaward potrivit Regulamentului aprobat prin Dispozitia Primarului
municipiului Slatina.

1
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Cap VI
Drepturile si indatoririle salariatilor din cadrul Primariei

municipiului Slatina

Sectiunea I
Drepturile i indatoririle functionarilor publici

A. Drepturile functionarilor publici

Art.51 Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate at Primarului
municipiului Slatina au urmitoarele drepturi:

(1) - dreptul la opinie
Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.
(2) - dreptul la tratament egal
a) La baza raporturilor de serviciu dintre Primaria municipiului Slatina i functionarii

• publici sta principiul egalitatii de tratament fata de toti functionarii publici.
b) Once discriminare fata de un functionar public, definita in conformitate cu

prevederile legislatiei specifice privind prevenirea i sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, este interzisa.

(3) - dreptul de a fi informat
Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care Ise iau in

aplicarea prezentului cod i care il vizeazà in mod direct.
(4) - dreptul de asociere sindicala
a) Dreptul de asociere sindicala *i de asociere la organizatii profesionale este garantat

functionarilor publici.
b) Functionarii publici pot, in mod liber, sà infiinteze organizatii sindicale, sä adere la

ele i sà exercite once mandat in cadrul acestora.
c) In situatia in care functionarii publici sunt alqi in organele de conducere ale

organizatiilor sindicale, in functii salarizate, acqtia au obligatia ca in termen de 15 zile de la
alegerea in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sä opteze pentru una dintre cele
cloud functii. In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfawrarea activitatii in

• 
functia de conducere in organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda
pe o perioada egala cu cea a mandatului in functia de conducere din organizatia sindicala.

d) Functionarii publici alqi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, in
functii nesalarizate, pot detine simultan functia publica i functia in organele de conducere ale
organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibiliatilor *i al ccrflictelor
de interese care le este aplicabil.

(5) - dreptul la greva
a) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii.
b) Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu i alte drepturi

salariale pe durata grevei.
(6) - drepturi salariale i alte drepturi conexe
a) Pentru activitatea desfawrata, functionarii publici au dreptul la salariu, prime

alte drepturi, in conditiile legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
b) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
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(7) - dreptul la asigurarea uniformei
Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sä poarte uniforma in timpul

serviciului o primesc gratuit.
(8) - durata normala a timpului de lucru
a) Durata normala a timpului de munca pentru functionarii publici este, de regula, de 8

ore pe zi *i de 40 de ore pe saptamand, cu exceptiile prevazute expres de Codul administrativ
sau de legi speciale.

b) Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de repaus
saptamanal, sarbatori legate on declarate zile nelucratoare, potrivit legii, functional-Ili publici
au dreptul la recuperare sau la plata majorata, in conditiile legii.

(9) - dreptul de a fi ales sau numit intr-o functie de autoritate sau demnitate publica
Functionarii publici pot fi ale*i sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in

conditiile Codului administrativ *i cu respectarea conditiilor prevazute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 161/2003, cu modificarile *i completarile ulterioare.

(10) - dreptul la concediu
a) Functionarii publici au dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale *i la alte

concedii, in conditiile legii.
b) In perioada concediilor medicate, a concediilor de maternitate *i a celor pentru

cre*terea *i ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta *i nu pot fi modificate
decat din initiativa functionarului public in cauza, cu exceptia situatiilor legale

(11) - dreptul la un mediu sanatos la locul de munca
a) Primaria municipiului Slatina are obligatia sä asigure functionarilor publici conditii

normale de munca *i igiena, de natura sä le ocroteasca sanatatea *i integritatea fizica *i
psihica.

b) Primaria municipiului Slatina are obligatia sä identifice *i sä asigure ltdaptarea
locului de munch' pentru functionarii publici cu dizabilitati *i de a pune la dispozitia acestora
instrumentele de asigurare a accesibilitatii, in vederea exercitarii in mod corespunzator a
atributiilor aferente functiilor publice ocupate de ace*tia.

(12) - dreptul la asistenta medicaid, proteze *i medicamente
Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze *i medicamente, in

conditiile legii.
(13) - dreptul la recunoa*terea vechimii in munch', in specialitate *i in grad profesional
a) Functionarii publici beneficiaza de vechime in munca, in specialitate *i in grad

• 
profesional.

b) Vechimea in munca este vechimea dobandita in conditiile reglementate de legislatia
muncii, precum *i vechimea dobandita in exercitarea unui raport de serviciu.

c) Vechimea in specialitate este vechimea dobandita in temeiul unui contract individual
de munca, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente
corespunzatoare de dire persoana care a desfa*urat o activitate intr-o functie de specialitate
corespunzatoare profesiei sau specializarii sale. Constituie vechime in specialitate *i yechimea
dobandita in temeiul unui contract individual de munca, raport de serviciu sau cd profesie
liberala in statele membre ale Uniunii Europene, precum *i in alte state cu care Romania a
incheiat conventii de recunoa*tere reciproca a acestor drepturi, demonstrata cu documente
corespunzatoare de catre persoana care a desfa*urat o activitate intr-o functie de specialitate
corespunzatoare profesiei sau specializarii sale.

d) In toate cazurile vechimea in specialitate se raporteaza la durata normala a timpului
de munca, find calculata prin raportare la fractiunea de norma lucrata *i se demonstreaza cu
documente corespunzatoare.
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e) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici nu
constituie vechime in munca, in specialitate *i in grad profesional, cu exceptiile prevazute de
lege.

1) Vechimea in gradul profesional este vechimea rezultata din activitatea efectiv
desfa*urata de functionarul public intr-o functie publica de executie corespunzatoare gradului
profesional detinut, cu exceptiile prevazute la art. 513 alin. (1) lit. e) *i art. 514 aim. (1) lit. a) 

*i fl din Codul administrativ.
(14) dreptul la pensie *i la alte drepturi de asigurari sociale de stat
Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum *i de celelalte drepturi de asigurari

sociale de stat, potrivit legii.
(15) - drepturi ale membrilor familiei functionarului public, in situatia decesului

acestuia
a) in caz de deces al functionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii,

dreptul la pensie de urma* primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din
ultima luna de activitate a functionarului public decedat.

b) in cazul in care decizia pentru pensia de urma* nu a fost emisa din vina autoritatii
sau a institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in
continuare drepturile prevazute la lit.„a" rah* la emiterea deciziei pentru pensia de urma*.

• (16) - dreptul la protectialegii
a) Functionarii publici beneficia7.5 in exercitarea atributiilorlor de protectialegii.
b) Primaria municipiului Slatina este obligata sä suporte cheltuielile necesare

asigurArii asistentei juridice, in cazul in care impotriva functionarului public au fost formulate
sesizari Cate organele de cercetare penala sau actiuni in justitie cu privire la modul de
exercitare a atributiilor de serviciu. Conditiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurarii
asistentei juridice se stabilesc prin Dispozitie a Primarului municipiului Slatina.

c) Prevederile lit.„b" nu se aplica in situatia in care Primaria municipiului Slatina este
cea care formuleazA o sesizare penala sau o actiune in justitie impotriva acestuia.

d) in cazul in care functionarul public a fost condamnat definitiv pentru lavar*irea
unei infractiuni cu intentie directa, acesta are obligatia restituirii sumei aferente asigurarii
asistentei juridice prevazute la lit.„b".

e) Primaria municipiului Slatina este obligata sã asigure protectia functionarului public
impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victimA in
exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept,
autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

• 
1) Primaria municipiului Slatina poate stabili, prin acte normative, masurile speciale de

protectie pentru functionarii publici care desfaward activitati cu grad ridicat de risc
profesi onal .

(17) - dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa
Primariei municipiului Slatina

Primaria municipiului Slatina este obligata sä II despagubeasca pe functionarul public
In situatia in care acesta a suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu material in timpul
indeplinirii atributiilor de serviciu.

(18) - dreptul la a desfavra activitati in sectorul public *i in sectorul privat
Functionarii publici pot desfa*ura activitati remunerate in sectorul public *i Ii sectorul

privat, cu respectarea prevederilorlegale privind incompatibilitatile *i conflictul de interese.
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B. indatoririle functionarilor publici

Art.52. Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Slatina au urmAtoarele indatoriri:

(1) - respectarea Constitutiei *i a legilor
a) Functionarii publici au obligatia ca prin actele i faptele lor sä promoveze

suprematia legii, sä respecte Constitutia i legile tärii, statul de drept, drepturile i libertatile
fundamentale ale cetatenilor in relatia cu administratia publicd, precum i sä actioneze pentru
punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu atributiile care le revin, cu
aplicarea norm elor de conduita care rezultd din indatoririle prevazute de lege.

b) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind
restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.

(2) - profesionalismul i impartialitatea
a) Functionarii publici trebuie sä exercite functia publica Cu obiectivitate,

impartialitate i independentd, fundamentanduli activitatea, solutiile propuse i detiziile pe
dispozitii legale i pe argumente tehnice i sä se abtind de la once fapta care ar putea aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice on prestigiului corpului functionarilor publici.

b) In activitatea profesionald, functionarii publici au obligatia de diligenta cu privire
la promovarea i implementarea solutiilor propuse i a deciziilor, in conditiile prevdzute la
lit.„a"

c) in exercitarea functiei publice, functionarii publici trebuie sd adopte o atitudine
neutra fata de once interes personal, politic, economic, religios sau de altd naturd i sä nu dea
curs unor eventuale presiuni, ingerinte sau influente de once naturd.

d) Principiul independentei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta
principiul subordondrii ierarhice.

(3) - obligatii in exercitarea dreptului la libera exprimare
a) Functionarii publici au dreptul la libera exprimare, in conditiile legii.
b) in exercitarea dreptului la liberd exprimare, functionarii publici au obligatia de a nu

aduce atingere demnitatii, imaginii, precum i vietii intime, familiale *i private a oricarei
persoane.

c) in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta
demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autoritatii sau institutiei publice in care îi deg-award activitatea.

d) in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor
de a nu se rasa influentati de considerente personale sau de popularitate. in exprimarea

opiniilor, functionarii publici trebuie sä aibä o atitudine conciliantd i sà evite generarea
conflictelor datorate schimbului de pareri.

(4) - asigurarea unui serviciu public de calitate
a) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in

beneficiul cetatenilor prin participarea activa la luarea deciziilor i la transpunerea lor in
practicd, in scopul realizdrii competentelor autoritatilor i ale institutiilor publice.

b) in exercitarea functiei detinute, functionarii publici au obligatia de a avea un
comportament profesionist, precum *i de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativa pentru a cd§tiga i a mentine increderea publicului in integritatea,
impartialitatea i eficaeitatea autoritatilor i institutiflor publice.

(5) - loialitatea fata de Primaria municipiului Slatina
a) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul Primariei

municipiului Slatina, precum *i de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

b) Functionarilor publici be este interzis:
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bl) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu
activitatea Primariei municipiului Slatina, cu politicile *i strategiile acesteia ori Cu hroiectele
de acte cu caracter normativ sau individual;

b2) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de
solutionare *i in care Primaria municipiului Slatina are calitatea de parte sau sa furnizeze in
mod neautorizat informatii in legatura cu aceste litigii;

b3) sa dezvaluie *i sa foloseasca informatii care au caracter secret, in alte
conditii decat cele prevazute de lege;

b4) sa acorde asistenta *i consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea
promovarii de actiuni juridice on de alta natura impotriva statului Primariei municipiului
Slatina.

c) Prevederile lit.„b" se aplica *i dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o
perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.

(6) - obligatia de a informa Primaria municipiului Slatina cu privire la situatia
personala generatoare de acte juridice

Functionarul public are indatorirea de a informa Primaria municipiului Slatina, in mod
corect *i complet, in scris, cu privire la situatiile de fapt *i de drept care privesc persoena sa *i
care sunt generatoare de acte administrative in conditiile expres prevazute de lege.

• (7) - interdictii *i limitari in ceea ce prive*te implicarea in activitatea politica
a) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu

respectarea interdictiilor *i limitarilor prevazute de lege.
b) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se

abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor *i preferintelor lor politice,
sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acela*i regim
juridic ca *i partidelor politice.

c) In exercitarea functiei publice, functionarilor publici be este interzis:
cl) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a

organizatiilor carora be este aplicabil acela*i regim juridic ca *i partidelor politice, a
fundatiilor sau asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice, precum *i pentru
activitatea candidatilor independenti;

c2) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c3) sa afi*eze, in cadrul Primariei municipiului Slatina, insemne on obiecte

inscriptionate cu sigla *Usau denumirea partidelor politice, ale organizatiilor &arch le este
aplicabil acela*i regim juridic ca *i partidelor politice, ale fundatiilor sau asociatiilor care

IIIP functioneaza pe langa partidele politice, ale candidatilor acestora, precum *i ale candidatilor
independenti;

c4) sa se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de
serviciu pentru ali exprima sau manifesta convingerile politice;

c5) sa participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de
lucru.

(8) -indeplinirea atributiilor
a) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce be revin din

functia publica pe care o detin, precum *i a atributiilor ce le sunt delegate.
b) Functionarul public are indatorirea sa indeplineasca dispozitiile primite de la

superiorii ierarhici.
c) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris *i motivat, indeplinirea

dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Functionarul public
are indatorirea sa aduca la cuno*tinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis vlispozitia
astfel de situatii.

d) In cazul in care se constata, in conditiile legii, legalitatea dispozitiei prevazute la
lit.„c", functionarul public raspunde in conditiile legii.
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(9) - limitele delegarii de atributii
a) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice vacante se disphe

motivat prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina, pe o perioada de maximum 6 luni
intr-un an calendaristic, in conditiile Codului Administrativ.

b) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice ocupate al carei titular
se afla in concediu in conditiile legii sau este delegat in conditiile art. 504 din Codul
administrativ on se afla in deplasare in interesul serviciului se stabilqte prin tip postului
opereaza de drept, in conditiile Codului Administrativ.

c) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice nu se poate face prin
delegarea tuturor atributiilor corespunzatoare unei functii publice care acela*i functionar
public. Functionarul public care preia atributiile delegate exercita pe perioada delegarii de
atributii §i atributiile functiei publice pe care o detine, precum i atributiile partial preluate, cu
exceptia situatiei in care atributiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra
functiei detinute.

d) in situatia in care functia publica ale carei atributii sunt delegate *i functia publica
al carei titular preia partial atributiile delegate se afla intr-un raport ierarhic de subordonare,
functionarul public care preia atributiile delegate semneaza pentru functia public 4 ierarhic
superioard.

e) Prin exceptie de la lit.„c", atributiile functiei publice de secretar general al
municipiului Slatina pot fi delegate *i in totalitate, pentru perioada prevazuta la lit„a",
conducatorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu
obligatia delegarii atributiilor proprii catre alti functionari publici.

f) in situatia in care la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Slatina postul conducatorului compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant,
atributiile functiei publice de secretar general al municipiului Slatina pot fi delegate i in
totalitate, pentru perioada prevazuta la lit„a", unui alt functionar public, cu respectarea lit.„i".

g) Prin exceptie de la lit.„c" i „h", in situatia in care la nivelul aparatului de
specialitate al primarului nu exista un functionar public caruia sà Ii fie delegate atributiile
functiei de secretar general al municipiului Slatina, in conditiile lit.„e" sau lit.„r, acestea sunt
delegate unui alt functionar public, in urmatoarea ordine:

gl) unui functionar public cu studii superioare de licenta absolvita Cu diploma,
in specialitate juridica. sau administrativa;

g2) unui functionar public cu studii superioare de licenta. 1
h) Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a functionarului

public caruia i se deleaga atributiile.
i) Functionarul public care preia atributiile delegate trebuie sa indeplineascd conditiile

de studii i de vechime necesare pentru ocuparea functiei publice ale carei atributii ii sunt
delegate.

j) Nu pot fi delegate atributii functionarilor publici debutanti sau functionarilor
publici care exercita functia publica in temeiul unui raport de serviciu cu timp partial.

k) Functionarii publici pot indeplini unele atributii corespunzatoare unei functii de
demnitate publica, ale unei functii de autoritate publica sau ale unei alte functii publice, numai
In conditiile expres prevazute de lege.

1) in cazul functiflor publice de executie vacante, cu exceptia functiilor publice de
auditor §i consilier juridic, atunci cand aceste functii sunt unice in cadrul autoritatii sau
institutiei publice, atributiile pot fi delegate ate cel putin doi functionari publici, cu
respectarea prevederilor lit„a" i lit.„h" - „j".

20



(10) - pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu *i confidentialitatea
Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu,

precum *i confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau
cuno*tinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu aplicarea dispozitiilor in
vigoare privind liberul acces la informatiile de interes public.

(11) Interdictia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
a) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect,

pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
b) Sunt exceptate de la prevederile lit.„a" bunurile pe care functionarii publici le-au

primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a
functiei publice detinute, care se supun prevederilor legal e specifice.

(12) Utilizarea responsabila a resurselor publice
a) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice *i private a

statului *i a unitatilor administrativ-teritoriale, sà evite producerea oricarui prejudiciu,
actionand in once situatie ca un bun proprietar.

b) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum *i bunurile
apartinand Primariei municipiului Slatina numai pentru desfa*urarea activitatilor aferente
functiei publice detinute.

c) Functionarii publici trebuie sä propuna *i sa asigure, potrivit atributiilor care le
revin, folosirea utild *i eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

d) Functionarilor publici care desfawara activitati in interes personal, in tonditiile
legii, le este interzis sa foloseasca timpul de lucru on logistica Primariei municipiului Slatina
pentru realizarea acestora.

(13) - subordonarea ierarhica
Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de cane superiorii

ierarhici,lucrarile *i sarcinile repartizate.
(14) - folosirea imaginii proprii
Functionarilor publici be este interzis sa pennita utilizarea functiei publice in actiuni

publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum *i in scopuri electorale.
(15) Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
a) Un functionar public nu poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a

statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, in
urmatoarele situatii:

• 
al) cand a luat cuno*tinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de

serviciu, despre valoarea on calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
a2) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la orFanizarea

vanzarii bunului respectiv;
a3) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii

la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
b) Dispozitiile de la lit.„a" se aplica in mod corespunzator *i in cazul concesionarii

sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica on privata a statului sau a unitatilor
admini strativ- teritori al e.

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

(16) - respectarea regimului juridic al conflictului de interese *i al incompatibilitatilor
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a) Functionarii publici au obligatia sä respecte intocmai regimul juridic al conflictului
de interese si al incompatibilitatilor,precum si normele de conduita.

b) In aplicarea prevederilor lit.„a", functionarii publici trebuie sä exercite un rot activ,
avand obligatia de a evalua situatiile care pot genera o situatie de incompatibilitate sau un
conflict de interese si de a actiona pentru prevenirea aparitiei sau solutionarea legala a
acestora.

c) In situatia intervenirii unei incompatibilitati sau a unui conflict de interese,
functionarii publici au obligatia de a actiona conform prevederilor legate pentru lincetarea
incompatibilitatii sau a conflictului de interese, in termen legal.

d) La numirea intr-o functie publica, la incetarea raportului de serviciu, precum si in
alte situatii prevAzute de lege, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile Legii
nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia de avere si declaratia de
interese. Declaratia de avere si declaratia de interese se actualizeaza anual, potrivit legii.

(17) - activitatea publica
a) Comunicarea oficiala a informatiilor si datelor privind activitatea autoritatii sau

institutiei publice, precum si relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre
functionarii publici desemnati in acest sens de Primarul municipiului Slatina, in conditiile
legii.

b) Functionarii publici desemnati sä participe la activitati sau dezbateri publice, in
calitate oficialä, trebuie sä respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de
Primarul municipiului Slatina.

c) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la
activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul cä opinia ixprimata
nu reprezinta punctul de vedere oficial al Primariei municipiului Slatina.

d) Functionarii publici pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora si publica
articole de specialitate i lucrari literare on stiintifice, in conditiile legii.

e) Functionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu
caracter politic on a celor care ar putea afecta prestigiul functiei publice.

f) In cazurile prevazute la lit.„d" i lit.„e", functionarii publici nu pot utiliza informatii
si date la care au avut acces in exercitarea functiei publice, daca acestea nu au caracter public.
Prevederile de la lit.„c" se aplica in mod corespunzator.

g) In exercitarea dreptului la replica si la rectificare, a dreptului la demnitate, a
dreptului la imagine, precum si a dreptului la viata intima, familiala si privata, functionarii
publici isi pot exprima public opinia personala in cazul in care prin articole de presa sau in

• 
emisiuni audiovizuale s-au facut afirmatii defaimatoare la adresa lor sau a familiei lor.
Prevederile lit.„c" se aplica in mod corespunzator.

h) Functionarii publici Ii asuma responsabilitatea pentru aparitia publica si pentru
continutul informatiilor prezentate, care trebuie sä fie in acord cu principiile si normele de
conduita prevazute de Codul Administrativ. 1

i) Prevederile de la lit.„a" — lit.„h"se aplica indiferent de modalitatea si de mediul de
comunicare.

(18) - conduita in relatiile cu cetatenii
a) In relatiile cu persoanele fizice si cu reprezentantii persoanelor juridice care se

adreseaza Primariei municipiului Slatina, functionarii publici sunt obligati sa aiba un
comportament bazat pe respect, bun'a-credinta, corectitudine, integritate morala si
profesi on al a.

b) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei,
demnitatii, integritatii fizice si morale a persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea
functiei publice, prin:

bl) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
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b2) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizica sau psihica a oricarei

persoane.
c) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala *i justificata pentru

rezolvarea legala, clara *i eficienta a problemelor cetatenilor.
d) Pentru realizarea unor raporturi sociale *i profesionale care sã asigure demnitatea

persoanelor, eficienta activitãtii, precum *i cre*terea calitatii serviciului public, se recomanda

respectarea normelor de conduita prevazute la - „c" *i de catre celelalte subiecte ale

acestor raporturi.
e) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine demna *i civilizata fata de once

persoana cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, find indrituiti, p bazä de
reciprocitate, sà solicite acesteia un comportament similar.

f) Functionarii publici au obligatia de a asigura egalitatea de tratament a cetatenilor in

fata autoritatilor *i institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au

indatorirea de a preveni *i combate once forma de discriminare in indeplinirea atributiilor
profesionale.

(19) - conduita in cadrul relatiilor internationale
a) Functionarii publici care reprezinta Primaria municipiului Slatina in cadrul unor

organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminare *i alte activitati cu

40 caracter international au obligatia sà promoveze o imagine favorabila tarii i Primariei
municipiului Slatina.

b) In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sä
exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

c) In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sä aiba o conduita
corespunzatoare regulilor de protocol *i le este interzisa incalcarea legilor *i obiceiurilor tarii
gazda.

(20) - obiectivitate i responsabilitate in luarea deciziilor
a) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze

conform prevederilor legate *i sä Ii exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat
imparti at.

b) Functionarilor publici le este interzis sã promita luarea unei decizii de catre
Primaria municipiului Slatina, de catre alti functionari publici, precum i indeplinirea
atributiilor in mod privilegiat.

c) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile *i initiativele
motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii Primariei

• 
municipiului Slatina, precum *i a calitatii serviciilor publice oferite celatenilor.

d) In exercitarea atributiilor de coordonare, precum *i a atributiilor specifice functiilor
publice de conducere, functionarii publici au obligatia de a asigura organizarea activitatii
personalului, de a manifesta initiativa *i responsabilitate *i de a sustine propunerile
personalului din subordine.

e) Functionarii publici de conducere au obligatia sä asigure egalitatea de *anse
tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, in conditiile egislaiei
specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. In acest sens, ace*tia au obligatia:

el) sä repartizeze sarcinile in mod echilibrat, corespunzator nivelului de
competenta aferent functiei publice ocupate *i carierei individuale a fiecarei persoane din
sub ordi ne;

e2) sä asigure coordonarea modului de indeplinire a sarcinilor, cu valorificarea
corespunzatoare a competentelor fiecarei persoane din subordine;

e3) sä monitorizeze performanta profesionala individuala *i colectiva a
personalului din subordine, sä semnaleze in mod individual performantele necorespunzatoare
*i sä implementeze masuri destinate ameliorarii performantei individuale *i, dupa caz,
colective, atunci and este necesar;
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e4) sã examineze i sä aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun acordarea de
stimulente materiale sau morale;

e5) sä evalueze in mod obiectiv necesarul de instruire profesionala al fiecarui
subordonat i sa propuna participarea la programe de formare *i perfectionare profesionala
pentru fiecare persoana din subordine;

e6) sä delege sarcini *i responsabilitati, in conditiile legii, persoanelor din
subordine care detin cumVintele, competentele *i indeplinesc conditiile legale necesare
exercitarii functiei respective;

e7) sä excluda once forma de discriminare *i de hartuire, de mice natura i in
once situatie, cu privire la personalul din subordine.

0 In scopul asigurarii conditiilor necesare indeplinirii cu impartialitate a inclatoririlor
ce decurg din raporturile ierarhice, inaltii functionari publici *i functionarii publici de
conducere au obligatia de a nu se angaja in relatii patrimoniale cu personalul din subordine.

(21) - obligatia respectarii regimului cu privire la sanatate *i securitate in munca
Functionarii publici au obligatia de a se supune controlului de medicina muncii i

expertizelor medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii,
in conditiile legii.
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C. Drepturi si obligatii ale functionarului public la modificarea,
suspendarea si incetarea raportului de serviciu

Art.53. - La modificarea, la suspendarea $i la incetarea raportului de serviciu
functionarul public are indatorirea sä predea lucrarile $i bunurile care i-au fost incredintate in
vederea exercitarii atributiilor de serviciu, cu respectarea termenelor $i procedurilor stabilite
In acest sens Prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina

Art.54. - La incetarea raportului de serviciu functionarul public îi pastreaza
drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a
incetat din motive imputabile acestuia.

Art.55. - Functionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru
$omaj, in cazul in care raporturile de serviciu le-au incetat in conditiile prevazute in OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ. i

D. Alte drepturi si obligatii specifice functionarilor publici

Art.56. - Functionarii publici au dreptul $i obligatia, potrivit art.458 din Codul
administrativ, de au i imbunatati in mod continuu abilitatile $i pregatirea profesionala.

Art.57 (1) Functionarii publici numiti pe perioada determinata au acelea$i drepturi $i
indatoriri ca $i functionarii publici numiti pe perioada nedeterminatA, cu exceptiile prevAzute
de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

(2) In situatia in care, pe durata ocuparii functiei publice de executie temporar
vacante potrivit art. 375 aim. (1) lit. a) $i LI din Codul administrativ, aceasta se vacanteaza in
conditiile legii, Primarul municipiului Slatina dispune, in cazuri temeinic justificate, numirea
functionarului public, cu acordul acestuia, pe duratd nedeterminata.
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Sectiunea II
Drepturile si obligatiile personalului contractual

Art.58. (1) Personalul contractual incadrat in cadrul Primariei municipiului Slatina in
baza unui contract individual de muncd exercitd drepturile si indeplineste obligatiile stabilite
de legislatia in vigoare in domeniul raporturilor de muncA.

(2) Personalul contractual incadrat in Primdriei municipiului Slatina in baza
unui contract de management exercila drepturile si indeplineste obligatiile stabilite de
dispozitiile legale in vigoare direct aplicabile, precum si cele rezultate din executarea
contractului.

A. Drepturile personalului contractual

Art.59. - Personalul contractual din cadrul Primariei municipiului Slatina are
urmdtoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusk
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihnd anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in muncd;
1) dreptul la securitate si sandtate in munch";
g) dreptul la acces la formarea profesionalk
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munch' si a

mediului de munck
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivd si individualk
1) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de muncd aplicabile.
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B. Obligatiile personalului contractual

Art.60. - Personalul contractual din cadrul Primatiei municipiului Slatina are
urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce Ii
revin conform fi*ei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern *i in contractul

individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate i sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligatii prevazute de lege.

Art.61. - Personalul contractual depune declaratii de avere *i de interese numai in
conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile i completarile ulterioare.
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C. Alte drepturi si obligatii specifice personalului contractual

Art.62. - In situatia in care, pe durata ocuparii postului temporar vacant 24ceasta se
vacanteaza in conditiile legii, Primarul municipiului Slatina dispune, in cazuri temeinic
justificate, incadrarea salariatului personal contractual , cu acordul acestuia, pe durata
nedeterminata.

Art.63. - Personalului contractual din carul Primariei municipiului Slatina i se aplica in
mod corespunzator si prevederile privind transferul prevazute la art.506 alin.(1) — (9) din
Codul administrativ precum si obligatiile functionarilor publici din cadrul aparatului
municipiului Slatina referitoare la:

- Respectarea Constitutiei si a legilor
- Obligatii in exercitarea dreptului la libera exprimare
- Asigurarea unui serviciu public de calitate
- Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
- Indeplinirea atributiilor
- Limitele delegarii de atributii
- Pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu si confidentialitatea
- Interdictia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

I- Utilizarea responsabila a resurselor publice
- Folosirea imaginii proprii
- Limitarea participArii la achizitii, concesionari sau inchirieri
- Respectarea regimului juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor
- Activitatea public-a
- Conduita in relatiile cu cetatenii
- Conduita in cadrul relatiilor internationale
- Obiectivitate si responsabilitate in luarea deciziilor
- Formarea si perfectionarea profesionala
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Capitolul VII
Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor

individuale ale salariatilor din cadrul Primfiriei municipiplui
Slatina

Art.64. (1) Toate cererile, indiferent de object, care provin de la salariati, se adreseaza
Primarului municipiului Slatina, sau inlocuitorului de drept at acestuia.

(2) Aceste cereri vor primi in momentul depunerii un numar de inregistrare care va fi
comunicat salariatului.

(3) Primarul municipiului Slatina va analiza cererea *i va da un raspuns motivat,
indiferent daca accepta sau respinge cererea.

(4) Raspunsul va fi redactat in forma scrisa, va fi semnat de catre Primarul
municipiului Slatina *i persoana careia i-a fost trimisa cererea spre solutionare. Raspunsul va

• fi comunicat salariatului intr-un timp cat mai scull, neputand depa*i 30 de zile.
(5) Acolo unde este cazul — cereri de concediu de odihna, concediu fara plata,

recuperdri, ect., cererile vor fi vizate in prealabil de eful ierarhic direct *i de cdtre
compartimentul resurse umane inainte de a fi inmanate Primarului municipiului Slatina.

(6) In cazul in care salariatul nu primqte un raspuns legal sau cand considek ca prin
solutia data raspunsul Ii incalca un drept al sau recunoscut prin lege, el poate sa se adreseze
instantei de judecata competenta.

Art.65. (1) Once informatie privind activitatea desfA5urata de Primaria municipiului
Slatina se da de catre Compartimentul Relatii cu Publicul in urma unor solicitari verbale sau
scri se.

•

(2) Pentru solicitarile adresate in scris, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic.
Ele vor fi inregistrate i se va da de catre Compartimentul Relatii cu Publicul o recipisa
continand data *i numarul de inregistrare a cererii.
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Capitolul VIII

A. Reguli privind disciplina munch i salariatilor din cadrul
PrimAriel municipiului Slatina

Art.66. - Prezentarea la program este obligatorie pentru toti salariatii aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slatina cu exceptia salariatilor cu munca la domiciliu
a telesalariatilor. Evidenta prezentei la serviciu se face pe baza condicii de prezenta.

Art.67. - Pentru intarzierea la serviciu se stabile$te:
- pentru intarzieri de pana la 60 de minute se ponteaza o ora mai putin;
- pentru intarzieri de peste 60 de minute, pana la 120 de minute, se ponteaza 2 ore mai

putin;
- pentru intarzieri de peste 120 de minute, se pontea7a o absenta nemotivata.

• Art.68. (1) Prezenta la serviciu, consemnata in condicile de prezenta, se va regasi in
foile colective de prezenta.

(2) Inainte de inceperea programului de lucru, precum $i la sfar$itul programului de
lucru, salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezentd.

(3) Ramanerea in cadrul institutiei peste programul normal de lucru se face numai
pentru rezolvarea unor probleme urgente cu acordul $efului ierarhic superior. Persoanele care
raman peste program se semneaza in registrul de ore peste program $i zile nellicratoare
infiintat la nivelul fiecarei directii. Acesta va avea urmatoarele rubrici: nr.crt., nume $i

prenume, birou/compartiment, motivatia (lucrari de realizat), data si ora sosire, data $i ora
plecare, directorul care aproba, observatii.

(4) Conducerea Primariei municipiului Slatina sau responsabilul de la resurse umane
sunt obligati sã verifice zilnic condica de prezenta.

(5) Salariatii care intarzie de la programul de lucru stabilit trebuie sa raporteze
superiorului ierarhic situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora, jar superiorul
ierarhic va anunta compartimentul de resurse umane.

Art.69. (1) In cadrul fiecarei directii se va infiinta un Registru privind iesirile/intrarile

• 
din institutie a salariatilor. Registrul va contine urmatoarele elemente: nr.crt., numele $i
prenumele salariatului, data, ora plecarii din institutie, motivul plecarii, ora intoarcerii,
semnatura salariatului.

(2) Registrul va fi pastrat de catre director.
Art.70. - Once activitate desfasurata de salariati peste orele de program sau in zilele

de sambata, duminica sau in zilele declarate sarbatori legale pentru salariatii I care nu
desfavara activitati in schimburi se face numai in baza dispozitiilor scrise. Pentru a exista o
evidenta stricta $i corecta a orelor suplimentare este obligatorie intocmirea, de Cate
persoanele cu functii de conducere, a situatiei privind orele lucrate peste programul normal de
lucru (pontaj) vizata de conducerea Primariei municipiului Slatina.

Art.71. - La cererea salariatului se acorda ore de invoire, pana la 1 zi/luna, Cara plata,
cu posibilitatea de recuperare in urmatoarele situatii:

- citatii in fata organelor de cercetare penala sau judecatore$ti;
- alte situatii, cand subordonatul solicita pentru rezolvarea unor probleme de interes

personal jar activitatea institutiei permite.
Art.72. (1) La inceperea muncii la domiciliu salafiatii cu munca la domiciliu au

obligatia de a comunica Compartimentului Resurse Umane, Functii Publice din cadrul
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aparatului de specialitate al Piimarului municipiului Slatina, programul de lucru la domiciliu
dupd care îi vor indeplini atributiile specifice functiei pe care o detin.

(2) Primarul municipiului Slatina, prin compartimentul de resurse umane §i §eful
ierarhic superior al salariatilor cu munca la domiciliu, este in drept sä verifice 5i controleze
activitatea salariatului cu munca la domiciliu in intervalul orar al programulut de lucru la
domiciliu.

Art.73. (1) La inceperea activitatii de telemuncä telesalariatul comunica au obligatia de
a comunica Compartimentului Resurse Umane, Functii Publice din cadrul aparatulu' i de
specialitate al Pnmarului municipiului Slatina, programul de lucru, stabilit in acord cu
Primarul municipiului Slatina.

(2) Primarul municipiului Slatina, prin compartimentul de resurse umane §i §eful
ierarhic superior al telesalanatilor, este in drept sa verifice activitatea telesalariatultu in
intervalul orar al programului de lucru.
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Cap. IX
Timpul de lucru i timpul de odihna

Sectiunea I
Timpul de lucru

A. Durata timpului de lucru

Art.74. (1) Timpul de munca reprezinta once perioada in care salariatul presteaza
munca, se afla la dispozitia angajatorului §i indepline§te sarcinile §i atributiile sale, conform
prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil,
dispozitia de numire in functia publica §i/sau ale legislatiei in vigoare. I

(2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca
este de 8 ore pe zi §i de 40 de ore pe saptamana.

(3 - Repartizarea timpului de munch' in cadrul saptamanli pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina care nu desfa'§oara
activitati in schimburi este:

a) Luni — joi 8,00— 16,45
b) Vineri 8,00- 14,00
. - Functionarii publici §i personalul contractual beneficiaza de o pauza de mast de

15 minute, intre orele 12,00-12,15, de luni pana joi inclusiv, care nu se include in durata
normala a timpului de munca.

(3) - Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii pentru salariatii cu munca
la domiciliu este realizata de catre ace§tia, de luni-vineri, cu incadrarea in limitele orare 8,00-
17,00.

(4) - Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii pentru salariatii care Ii
desfa§oard activitatea de telemunca este realizata de catre ace§tia, in acord cu Primarul
municipiului Slatina, de luni-vineri, cu incadrarea in limitele orare 8,00-17,00.

- Pentru perioada §i/sau zilele in care telesalariatul Ii desfa§oard activitatea la
sediul/puncte de lucru ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina
repartizarea timpului de lucru in cadrul saptamanii se face potrivit alin.(3). i

(5) - Membrii ale§i in organele executive de conducere ale sindicatului care
lucreaza nemijlocit in Primaria municipiului Slatina in calitate de angajati au dreptul la
reducerea programului lunar de lucru cu 1 zi, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile
salariale pe aceasta zi.

- Zilele neutilizate pentru activitatea sindicala intr-o luna nu pot fi reportate
pentru luna urmatoare.

Art.75. (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depa§i 48 de ore
pe saptamana, inclusw orele suplimentare.

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include §i orele suplimentare, poate fi
prelungila peste 48 de ore pe saptamand, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o
perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sä nu depa§easca 48 de ore pe sapfamana.

(3) La stabilirea perioadei de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna

anual §i situatiile de suspendare a raportului de serviciu sau a contractului individual de
munca.

I
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B. Munca suplimentarA

Art.76. (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal,
este considerata munca suplimentard.

(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia
cazului de fora majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente oil inlaturarii consecintelor unui accident.

Art.77. (1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, Cu
respectarea prevederilor legale, dupa caz.

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor legale,
dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente oil inlaturarii consecintelor unui accident.

Art.78. - Plata sau compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste
durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functie de executie si de
conducere se realizeaza potrivit prevederilor legale.

C. Munca de noapte

Art.79. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, Ii desfasoara
activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest
interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, dad.'
timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

D. Repausuri periodice

Art.80. (1) Salariatii Primariei municipiului Slatina care nu desfasoara activitati in
schimburi beneflciaza de o pauza de masa, zilnic, de 15 minute, intre orele 12,00-12,15, cu
exceptia zilei de vineri. Pauza de masa nu se include in durata normala a timpului de lucru.

(2) In timpul pauzei de masa, angajatorul va lua masuri de restrictionare a accesului
publicului in institutie.

Art.81. - Repausul saptamanal pentru salariatii care nu desfasoara activitati in
schimburi se acorda in doua zile consecutive, respectiv in zilele de sambata si duminifca.

Art.82. (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziva Unirii Principatelor Romane;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- cloud zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de

cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii

beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariill de baza
de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

(3) Pentru salariatii care se afla in concediu de odihna, zilele in cauza nu se iau in
calculul concediului de odihna.
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Sectiunea II
Timpul de odihna

A. Concediul de odihna anual

Art.83. (1) Dreptul la concediu de odihnd anual plait este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnd anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni,

renuntari sau limitdri.
Art.84. (1) Durata concediului de odihnd anual se stabilqte in raport cu vechimea in

muncd, dupd cum urmeazd:
- pand la 10 ani -21 zile lucrdtoare
- peste 10 ani — 25 zile lucrAtoare

(2) Concediul de odihnd anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an
calendaristic.

(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum *i zilele libere pldtitt nu sunt
incluse in durata concediului de odihnd anual.

Art.85. (1) Concediul de odihnd se efectueazd in fiecare an.
(2) in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau

partial, concediul de odihnd anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu
acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sã acorde concediul de odihnd neefectuat
intr-o perioadd de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la
concediul de odihnd anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihnd neefectuat este permisd numai in
cazul incetarii contractului individual de munch' sau a raportului de serviciu in cazul
functionarilor publici.

Art.86. (1) Persoane cu handicap beneficiazd de un concediu de odihnd suplimentar
de 3 zile lucratoare.

Art.87. (1) Salariatele care urmeazA o procedurd de fertilizare,«in vitro», beneficiazd
anual, de un concediu de odihnd suplimentar, pldtit, de trei zile care se acorda dupd cum
urmeazd: i

a) 1 zi la data efectudrii punctiei ovariene;
b) 2 zile incepand cu data efectudrii embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnd suplimentar prevazut la alin. (1)
va fi insotita de scrisoarea medicaid eliberatd de medicul specialist, in conditiile legii.

Art.88. (1) Efectuarea concediului de odihnd se realizeazd in baza unei programdri
individuale stabilite de Primarul municipiului Slatina cu consultarea salariatului. Programarea
se face pand la sfar*itul anului calendaristic pentru anul urmator.

(2) in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, Primarul municipiului
Slatina este obligat sa stabileased programarea astfel Inc& fiecare salariat sã efectueze intr-un
an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt pentru personalul
contractual *i cel putin 15 zile lucrdtoare de concediu neintrerupt pentru functionarii publici.

Art.89. - Salariatul este obligat sã efectueze in naturd concediul de odihnd in perioada
In care a lost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci and, din
motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Art.90. (1) Concediile de odihna efectuate in afara programdrilor se aprob4 de care
Primarul municipiului Slatina in situatia in care durata acestora depd*e*te o zi *ii de cdtre
director sau secretar pentru cele de o zi.

34



•

(2) in situatia in care, dupd efectuarea unei zile din concediul de odihna, se revine Cu o
noud cerere de concediu de odihna pentru o zi, in continuarea celei efectuate, aceasta va fi
aprobata de Primarul municipiului Slatina.

Art.91. (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie
calculata in raport cu numarul de zile de concediu inmultite cu media zilnicà a saltriului de
baza corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu de
odihna.

(2) Media zilnica a veniturilor se stabilqte in raport cu numarul zilelor lucratoare din
fiecare lund in care se efectueaza zilele de concediu.

(3) Pentru salariatii incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu de
odihna se calculeaza avandu-se in vedere veniturile cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile
de norma care se iau in calcul.

(4) La determinarea indemnizatiei concediului de odihna se vor lua in calcul, pe langa
salariul de baza, i sporurile de care beneficiaza, potrivitlegii.

(5) Indemnizatia de concediu de odihna se platqte la cerere de catre angajator cu cel
putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Art.92. (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru
motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta
majord sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munci. in acest
caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului *i ale familiei sale,
necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum i eventualele prejudicii suferite de
acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

Art.93. (1) in cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile
libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, dupd cum urmeaza:

a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
b) na*terea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
e) decesul sotiei/sotului salariatului sau al unei rude de pand la gradul al III-lea a

salariatului on a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare;
d) controlul medical anual - o zi lucratoare;
e) donatori de sfinge — conform legii;
1) transfer in interes de serviciu in alta localitate — 5 zile lucratoare;
g) tatal copilului nou nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare +

10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura.
h) supravegherea copiilor de catre unul dintre parinti, in situatia suspendarii cursurilor

sau inchiderii temporare a unitatilor de invdtamant unde ace§tia sunt inscrii, ca larmare a
conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de ate
autoritatile competente cu atributii in domeniu, in conformitate cu prevederile Legii
nr.19/2020.

Art.94. (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii
Cara plata aprobate de Primarul municipiului Slatina.

(2) Concediile fara plata a caror durata nu depa*e*te o zi se aproba de catre director
sau secretar, la propunerea efului direct.

(3) Concediile Med plata pot fi acordate i pentru interese personale, altele decat cele
prevazute la alin. (1) i (2), pe durata ce nu poate depa*i 30 de zile calendaristice in cursul
unui an calendaristic.

(4) in situatia in care, dupd efectuarea unei zile din concediul fara plata, se revine cu o
noud cerere de concediu fara plata pentru o zi, in continuarea celei efectuate, aceasta va fi
aprobata de Primarul municipiului Slatina.
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B. Concediile pentru formare profesionala

Art.95. (1) Salariatii au dreptul sà beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesi onal a.

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda fa'ra plata.
Art.96. (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la Ilicitarea

salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Primarul Slatina poate respinge solicitarea salariatului numai dacd

absenta salariatului ar prejudicia gray desfasurarea
Art.97. (1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sä fie

inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sä precizeze
data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul i durata acestuia, precum
denumirea institutiei de formare profesionala.

(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si
fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor
forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul
institutiil or de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la aim. (1).

Art.98. - Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata
concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea cc
priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.
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Cap. X
Sanctiuni disciplinare si rAspunderea salariatilor din cadrul

PrimAriei municipiului Slatina

Sectiunea I

Sanctiuni disciplinare i raspunderea functionarilor publiqi din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului

Slatina

A. Tipuri de raspundere

Art.99. - incalcarea de Care functionarii publici, cu vinovAtie, a indatoririlor de
serviciu atrage raspunderea administrativa, civild sau penald, in conditiile legii *i ale Codului

111 administrativ.
Art.100. Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de cdtre functionarii publici a

proiectelor de acte administrative *i a documentelor de fundamentare a acestora, cu incalcarea
prevederilor legale, atrage raspunderea acestora in conditiile legii.

Art.101. Functionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv
contrasemnarea on avizarea actelor *i documentelor prevazute la art.100, daca le considera
ilegale, cu respectarea urmatoarelor prevederi: Functionarul public are dreptul sa lefuze, in
scris *i motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera
ilegale. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cuno*tinta supefiorului ierarhic al
persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.

Art.102. Refuzul functionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna on
aviza actele *i documentele prevazute la art.100 se face in scris *i motivat in termen de 5 zile
lucratoare de la data primirii actelor, cu exceptia situatiilor in care pfin acte normative cu
caracter special sunt prevazute alte termene, *i se inregistreazA intr-un registru special destinat
acestui scop.

Art.103. Functionarii publici care refuzA sa semneze, respectiv sä contrasemneze on

• 
avizeze sau care prezinta obiectii cu pfivire la legalitate asupra actelor *i documentelor
prevazute la art.100, fara a indica temeiuri jufidice, in scris, cu respectarea termenului
prevazut la art.102, raspund in conditiile legii.

B. Rfispunderea in solidar cu Primaria municipiului Slatina
I

Art.104. - Once persoand care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un
interes legitim se poate adresa instantei judecatore*ti, in conditiile legii, impotriva autoritatii
sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sit rezolve cererea refefitoare la un
drept subiectiv sau la un interes legitim.

Art.105. - In cazul in care actiunea se admite, plata daunelor se asigura din bugetul
PfimAriei municipiului Slatina. Daca instanta judecatoreasa constata vinovatia functionarului
public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu Pfimaria municipiului
Slatina.

Art.106. - Raspunderea jufidica a functionarului public nu se poate angaja dacA acesta
a respectat prevederile legale *i procedurile administrative aplicabile Pfimdfiei municipiului
Slatina.
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C. Raspunderea administrativ - disciplinarA

Art.107. (1) incalcarea cu vinovatie de Care functionarii publici a indatoririlor
corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si
civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea admInistrativ-
disciplinard a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absenta nemotivata de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
I) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest

caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care

functionarul public îi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor

medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii,lconform
prevederilor legale;

k) incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri si interdictii stabilite prin lege
pentru functionarii publici, altele decat cele referitoare la conflicte de interese si
incompatibilitati;

1) incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati daca functionarul public nu
actioneaza pentru incetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data
intervenirii cazului de incompatibilitate;

m) incalcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul

functiei publice si functionarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pand la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de pana la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea intr-o functie publica de nivel inferior, pe o perioada de pand la un

an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
destituirea din functia

(4) Ca urmare a savarsirii abaterilor disciplinare prevAzute la alin. (2), se aplica
urrnatoarele sanctiuni disciplinare:

a) pentru abaterile disciplinare prevAzute la alin. (2) lit. a), 12)i fl, se aplica una
dintre sanctiunile disciplinare prevAzute la alin. (3) lit, a) sau 121

b) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. c) se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. b) -fi;

c) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. e) -111, se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. c) -D;

d) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. i) se aplica una
dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3);
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e) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. 1), se aplicd sanctiunea

disciplinara prevdzutd la aim. (3) lit. 1), in conditiile prevdzute la art. 520 din Codul

administrativ;
pentru abaterile disciplinare prevdzute la alin. (2) lit. n), se aplicd una dintre

sanctiunile disciplinare prevAzute la alin. (3).
(5) Pentru functionarii publici de executie sanctiunea prevdzuta la alin. (3) lit. e) se

aplicd prin transformarea functiei publice pe care o ocupd, pe perioada de expcutare a
sanctiunii disciplinare. Pentru functionarii publici de conducere in situatia in care sanctiunea
prevdzutd la aim. (3) lit. "el nu se poate aplica pentru cd nu existd o functie publicd de
conducere de nivel inferior vacantd in cadrul Primdriei municipiului Slatina, se aplicd
sanctiunea di sciplinard prevazutd la alin. (3) lit. c).

(6) La individualizarea sanctiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va

tine seama de cauzele i gravitatea abaterii disciplinare, imprejufarile in care aceasta a fost
sdvar*itd, gradul de vinovatie i consecintele abaterii, comportarea generald in timpul
serviciului a functionarului public, precum *i de existenta in antecedentele acestuia a altor
sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile Codului Administrativ.

(7) In caz de concurs de abateri disciplinare, se aplicd sanctiunea disciplinard aferentd
abaterii disciplinare celei mai grave.

(8) Sanctiunile disciplinare se aplicd in termen de cel mult 6 luni de la data sesizarii
comisiei de disciplind, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savar*ii abaterii disciplinare, cu
exceptia abaterii disciplinare prevazute la alin. (2) lit. I) cu privire la incompatibilitati, pentru
care sanctiunea disciplinard se aplicd in conditiile prevAzute la art. 520 lit. b) din Codul
administrativ. 1

(9) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizatd ca abatere disciplinard
ca infractiune, procedura angajdrii rdspunderii disciplinare se suspendd pand la dispunerea
clasdrii on renuntdrii la urmarirea penald sau pand la data la care instanta judeatoreascd
dispune achitarea, rpnuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicitnii pedepsei sau incetarea
procesului penal. In aceste situatii, procedura angajarii rdspunderii disciplinare se reia
sanctiunea disciplinard se apnea in termen de cel mutt un an de la data reludrii.

(10) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public a cArui
faptd a fost sesizatd ca abatere disciplinard poate influenta cercetarea administrativd, Primarul
municipiului Slatina are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot
influenta cercetarea sau, dupd caz, de a dispune mutarea temporard a functionarului public in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina on in cadrul altei structuri

• rant personalitate juridicd a Primdriei municipiului Slatina. MAsura se dispune pe intreaga
duratd pe care functionarul public poate influenta cercetarea administrativd.

(11) In situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibild
aplicarea prevederilor alin. (10), Primarul municipiului Slatina are obligatia sdi dispund
mutarea temporal% a functionarului public intr-o functie publicd corespunzatoare nivelului de
studii, cu mentinerea drepturilor salariale avute.

Art.108. Aplicarea sanctiunilor disciplinare
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art.107 alin. (3) lit. b) -D nu pot fi aplicate

decat dupd cercetarea prealabild a faptei sdvarite §i dupa audierea functionarului public.
Audierea functionarului public trebuie consemnatd in scris, sub sanctiunea nulitittii. Refuzul
functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la
abaterile disciplinare care i se imputd se consemneazd intr-un proces-verbal *i nu impiedia
finalizarea cercetdrii prealabile i aplicarea sanctiunii.

(2) Sanctiunea disciplinard prevdzutd la art.107 aim. (3) lit. f) se aplicd §i direct de
catre persoana care are competenta legald de numire in functia publicd, in situatiile in care s-a
ivit un motiv legal de incompatibilitate, jar functionarul public nu actioneazd pentru incetarea
acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de
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incompatibilitate; situatia de incompatibilitate se constata i se sanctioneaza in conditiile Legii

nr. 176/2010, cu modificarile i completarile ulterioare.
(3) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art.107 aim. (3) lit, a) se poate aplica §i direct

de catre Primarul municipiului Slatina, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (1).
(4) Sanctiunile disciplinare prevazute la art.107 alin. (3) lit. b) -fl se aplica de

Primarul municipiului Slatina, la propunerea comisiei de disciplina.

D. Rfispunderea contraventionala
Art.109. (1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se an "eaza in

cazul in care ace*tia au savar*it o contraventie in timpul *i in legatura cu sarcinile de serviciu.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei *i de aplicare a sanctiunii

functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie ii are
sediul Primaria municipiului Slatina.

E. Raspu,nderea civilä
Art.110. - Raspunderea civila a functiOnarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului Primariei municipiului Slatina;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor cc i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de Primaria municipiului Slatina, in calitate de comitent, tinor

terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatore0 definitive.
Art.111. - Ordinul sau dispozitia de imputare
(1) Repararea pagubelor aduse Primariei municipiului Slatina in situatiile prevazute la

art. 110 lit. „a" §i lit.„b"se dispune prin emiterea de catre Primarul municipiului Slatina a unui
ordin sau a unei dispozitii de imputare, in terrnen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau,
dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a1aceluiai
articol, pe baza hotararii judecatore*ti definitive.

(2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se
poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

(3) Ordinul sau dispozitia de imputare ramasà definitiva ca urmare a neintroducerii on
respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ constituie titlu executoriu.

(4) Dreptul Primarului municipiului Slatina de a emite ordinul sau dispozitia de
imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

F. Wasuri suplimentare asociate angajarii raspunderii penale
Art.112. (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savar*ite in timpul

serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit
legii penale.

(2) In situatia in care fapta functionarului public poate fi considerata abatere
disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.

(3) De la momentul punerii in mi*care a actiunii penale, in situatia in care furictionarul
public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are
obligatia sa dispund mutarea temporard a functionarului public in cadrul autoritatii on
institutiei publice on in cadrul altei structuri farà personalitate juridical a autoritatii on
institutiei publice. Masura se dispune pe intreaga durata pe care functionarul public poate
influenta cercetarea.

(4) In situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibila
aplicarea prevederilor alin. (3), persoana care are competenta numirii in functia publica are
obligatia sä dispuna mutarea temporara a functionarului public intr-o functie publica
corespunzatoare nivelului de studii, cu mentinerea drepturilor salariale avute.
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Sectinnea II

Raspunderea disciplinara a personalului contractual din cadrul
PrimAriei municipiului Slatina

A. Tipuri de rfispundere

1

Art.113. - incalcarea de catre personalului contractual din cadrul Primariei

municipiului Slatina, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea
administrativa, civila sau penala, in conditiile legii §i ale Codului administrativ.

Art.114. - Dispozitiile art.99- art.103 se aplica in mod corespunzator.

B. Rfispunderea in solidar cu Primaria municipiului Slatina

Art.115 - Di spozitiile art.104 — art.106 se aplia in mod corespunzator.

C. Rfispunderea administrativ - disciplinara

Art.116. (1) Primarul municipiului Slatina dispune de prerogativa disciplinafa, avand
dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai on de cate on constata
cã ace0a au savaqit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca *i care consta intr-o
actiune sau inactitine savar§ita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele i dispozitiile
legale ale conducatorilor ierarhici.

• 
Art.117. (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in

care salariatul savarte o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depa*i 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza *i/sau, dupa caz, *i a indemnizatiei de conducere pe o

perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la! aplicare,

daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea
sanctiunilor disciplinare se constata prin dispozitie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art.118. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru acee4 abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art.119. — Primarul municipiului Slatina stabilqte sanctiunea disciplinara aplicabila

In raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarite de salariat, avandu-se in vedere
urmatoarel e:
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a) imprejurarile in care fapta a fost savar*ita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Art.120. (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei

prev5zute la art. 117 alin. (1) lit, a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari
disciplinare prealabile.

(2) In vederea desfa*urarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat
In scris de persoana imputernicita de catre angajator sã realizeze cercetarea, precizandu-se
obiectul, data, ora *i locul intrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile lard un motiv
obiectiv dä dreptul angajatorului sit dispuna sanctionarea, fart efectuarea cercetarii
disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sit formuleze *i sa
sustina toate apararile in favoarea sa *i sit ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea
toate probele *i motivatiile pe care le considera necesare, precum *i dreptul sa fie asistat, la
cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art.121. Primarul municipiului Slatina dispune aplicarea sanctiunii disciplinare
printr-o dispozitie emisa in forma scrisa, in temien de 30 de zile calendaristice de la data luarii
la cuno*tinta despre savar*irea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data
savar*irii faptei.
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Capitolul XI
Dispozitii finale

Art.122. Prezentul regulament intern contine norrne obligatoril pentru desfasurarea
activitatii salariatilor din cadrul Primariei municipiului Slatina.

Art.123. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Intern constituie sarcina de
serviciu pentru toti salariatii Primariel municipiului Slatina municipiului Slatina.

Art 124. (1) Prevederile Regulamentului Intern se aduc la cunostinta de catre
personalul de conducere pentru personalul de executie din subordine, pe baza de proces verbal
intocmit cu ocazia informarii salariatilor.

(2) Procesul verbal se depune la Compartimentul Resurse Umane, functii Publice,
Pregatire Profesionala, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii Regulamentului
Intern persoanelor cu functii de conducere.

(3) Prezentul Regulament Intern se aplica de la data aducerii la cunostinta a
sal ari atil or.

a
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