
Consiliul Local at municipiului Slatina
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Nr. 140/31.07.2020

HO TARARE

Referitoare la: aprobare Regulatnent de Organizare Si Functionare al aparatului de
specialitate al Priniarului nuinicipiului Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in edinta ordinard din
data de 31.07.2020.

Avand in vedere:
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.48458/08.07.2020 la

proiectul de hotarare;
- raportul de specialitate nr. 48465/08.07.2020 intocmit de catre Directia Generala

Management;
- prevederile art.129 alin.(3) lit.„c" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finante, al Comisiei de munca i protectie sociala i al

Comisiei juridica. i de disciplina, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„a" i art.196 alin.(1) lit.„a" din OUG nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.!. - Pe data prezentei se aproba Regulamentul de Organizare i Functionare al aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Slatina, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. - Pe data prezentei Ii inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 49/28.02.2017 i once alte
dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezenta hotarfire se va comunica la:
— Institutia Prefectului - Judetul Olt;
— Primarul municipiului Slatina;
— Secretarul general al municipiului Slatina;
— Directiile, serviciile, birourile, compartimentele aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slatina.
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STANA And

o L1
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HotArfirea a fos dop , a cu 19 voturi „PENTRU".
19 - consilieri prezenti
1 - consilier absent
20 - consilieri in functie.

ContrasemneazA,
Secretar general al muni ipiul latina

Mihai - Ion



Anexi la H.C.L. nr. 140/31.07.2020

Regulament de organizare i functionare

at aparatului de specialitate

at Primarului municipiului Slatina
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I. Dispozitii generale

A. Misiune i scop

Art. 1. (1) Primaria municipiului Slatina este structura functionala fa'ra personalitate
juridica *ii fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta., care duce la indeplinire hotararile
Consiliului Local al municipiului Slatina, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale,
constituita din: primar, viceptimari, administrator public, consilierii primarului/viceprimarilor *i
aparatul de specialitate al primarului.

(2) Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina reprezinta
totalitatea compartimentelor functionale, lard personalitate juridica, de la nivelul
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum i secretarul general at unifatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului
acestuia, viceprimarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestora,
administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate.

B. Principii:

Art. 2. Aducerea la indeplinire a scopului prevazut la art. 1 alin.(1) se realizeaza cu
respectarea urmatoarelor principii generale i specifice:

Principiile generale
- Principiul legalitatii
- Principiul egalitatii
- Principiul transparentei
- Principiul proportionalitatii

Principiul satisfacerii interesului public
- Principiul impartialifatii

Principiul continuitatii
- Principiul adaptabilitatii

Principii specifice
- Principiul descentralizarii
- Principiul autonomiei locale
- Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes local deosebit
- Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale

Principiul cooperarii
- Principiul responsabilitatii
- Principiul constrangerii bugetare.

C. Baza legala:

Art. 3. Primaria municipiului Slatina i'*i desfaward activitatea in baza prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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II. Primarul, viceprimarii, cabinetul

primarului/viceprimarilor, administratorul public

A. Primarul municipiului Slatina

Art. 4. (1) Primarul asigura respectarea drepturilor *i liberatilor fundamentale ale
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum *i punerea in aplicare a legilor, a decretelor
Pre*edintelui Romaniei, a ordonantelor *i hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local.
Primarul dispune masurile necesare *i acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor *i instructiunilor
cu caracter normativ ale mini*trilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei
publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor pre*edintelui consiliului judetean, precum *i a
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

(2) Pentru punerea in aplicare a activiatilor date in competenta sa prin actele
prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate.

(3) Atributiile primarului sunt cele stabilite prin art.155 din OUG nr.155/2019
privind Codul administrativ.

B. Viceprimarii municipiului Slatina

Art. 5. (1) Viceprimarii municipiului Slatina sunt subordonati primarului *i, in situatiile
prevazute de lege, inlocuitori de drept ai acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului,
atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarilor.

(2) Consiliul local al municipiului Slatina desemneaza., prin hotarare, care dintre
cei doi viceprimari exercita primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.

C. Cabinetul primarului/viceprimarilor municipiului Slatina

Art.6 (1) Cabinetul primarului municipiului Slatina respectiv cabinetele viceprimarilor se
constituie drept compartimente organizatorice distincte care pot cuprinde functiile prevazute
pentru aceste structuri in cadrul legii privind salarizarea unitarä a personalului platit din fonduri
publice.

(2) Activitatea cabinetului este coordonata de catre directorul de cabinet, care
raspunde in fata demnitarului.

D. Administratorul public

Art.7. (1) in baza contractului de management, administratorul public poate indeplini
atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local.

(2) Primarul poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea
de ordonator principal de credite.

III. Aparatul de specialitate at Primarului municipiului
Slatina

A. Secretarul general at municipiului Slatina

Art.8. (1) Secretarul general al municipiului Slatina, salarizat din bugetul local este
functionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau *tiinte politice, ce
asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere *i adoptare a actelor
administrative, stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al Primarului municipiului
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Slatina, continuitatea conducerii *i realizarea legaturilor functionale intre
compartimentele din cadrul acestora.

(2) Atributiile secretarului general al municipiului Slatina sunt cele stabilitate de
art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

B. Manager Public

- Asigura transferul *i implementarea cuno*tintelor acumulate in vederea implementarii de
proiecte cu finantare internationala;

- Asigura transferul *i implementarea cuno*tintelor acumulate catre structura
organizatorica in care îi desfawara activitatea in vederea cre*terii calitatii actului administrativ
din cadrul institutiei.

C. Directiile, serviciile, birourile i compartimentele aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Slatina

Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina
(organigrama *i numarul de posturi ) este aprobata, la propunerea Primarului municipiului Slatina,
prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Slatina, in conformitate cu prevederile OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

IV. Functiile aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Slatina

Art. 9. Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina indepline*te, in
principal, urmatoarele functii:

- de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare locala, a planurilor de
actiune sectoriala *i a proiectelor prioritare;

- de coordonare a serviciilor publice pentru punerea in aplicare a strategiei de dezvoltare
locala;

- de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local;
- de colaborare cu serviciile descentralizate ale statului, autoritati ale administratiei publice

locale, precum *i cu societatea civild;
- de executie, prin care se aduc la indeplinire hotararile Consiliului Local *i dispozitiile

primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale;
- de monitorizare *i control privind modul de aplicare a hotararilor Consiliului Local *i

dispozitiilor primarului in teritoriu.

V. Structura organizatorica

Art.10. (1) Structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina este
realizata pe criterii de maxima flexibilitate menita sà garanteze transferul de functii, programe *i
objective.

(2) Structura organizatorica se imparte in:
- directii;
- servicii;
- birouri;
- compartimente.
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Art. 11. Directiile reprezinta unitati operative de maxim nivel din institutie. La

conducerea fiecdrei directii este numit un director. Directiile grupeazd, de reguld, mai multe
servicii, birouri sau compartimente omogene.

Art. 12. Serviciile reprezinta un mediu organizatoric de nivel H carora le este atribuita
tratarea unor obiective sau activitati specifice, cu responsabilitati in consecinta. Serviciile pot
functiona independent sau sã aiba in componenta birouri *i compartimente. Serviciul este condus
de un *ef de serviciu.

Art. 13. Biroul reprezinta mediul organizatoric de ban omogen sub aspect gestional.
Biroul este condus de un *ef de birou.

Art. 14. Compartimentul este un mediu organizatoric de baza caruia ii sunt date in
componenta un numar restrans de activitati care nu presupun coordonarea unui *ef de birou.

Art. 15. Structura organizatorica permanenta se aproba anual prin hotarare a Consiliului
Local.

Art. 16. Domeniile de activitate pentru fiecare structura in parte sunt:

a. Serviciul Juridic, APL:

1. Compartimentul Juridic, Contencios:

- Reprezentarea Primarului municipiului Slatina in fata instantelor de judecata *i a
celorlalte organe jurisdictionale;

- Exercitarea actiunilor i promovarea cailor legale de atac;
- Initierea demersurilor prevazute de procedura civild i penala in vederea sustinerii i

realizarii intereselor Primariei municipiului Slatina.

2. Compartimentul Fond Funciar, Cadastru:

- intocmirea documentatiei prevazuta de aplicarea legilor fondului funciar;
- Participarea la actiunile de recensamant agricol *i la realizarea altor sarcini ce cad in

sarcina autoritatilor administratiei publice locale in domeniul agricol;
- Monitorizarea formelor de stapanire *i a modalitAtilor de folosire a terenurilor;
- Asigurarea unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinta

§i utilizatori, cu privire la animale, m4ni §i utilaje agricole;
- Asigura eliberarea actelor in baza carora proprietarii de teren agricol beneficiaza de

subventii acordate de stat.

3. Compartimentul Administratie Publica Locala , Acte Administrative, ArhivA:

- Aplicarea masurilor stabilite de primar in vederea realizarii sarcinilor in care acesta
actioneaza i ca reprezentant al statului in materie de:

- realizarea sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensAmant,
- organizarea i desfawrarea alegerilor,
- organizarea referendumurilor;

- Pregatirea lucearilor supuse dezbaterii Consiliului Local cu respectarea procedurilor
prevAzute de Codul administrativ *i regulamentul de organizare *i functionare a Consiliului Local;

- Asigurarea respectarii normelor de tehnica legislativa la elaborarea proiectelor de acte
administrative;

- Gestionarea actelor administrative, precum §i a documentelor ce stau la baza emiterii sau
adoptarii lor;

- Monitorizarea aplicarii ordinelor prefectului, hotararilor Consiliului Judetean, dispozi-
tiilor prqedintelui Consiliului Judetean;

- Aplicarea regulilor procedurale pentru asigurarea transparentei decizionale in procesul de
el ab orare a actelor normative;
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- Asigurarea conditiilor pentru arhivarea documentelor si actelor uniatii conform

prevederilor legate.

b. Contpartinzentul Autoritate Tutelar&

- Aplicarea masurilor stabilite de primar in vederea realizdrii sarcinilor in care acesta
actioneazd si ca reprezentant at statului in activitatea de autoritate tutelara.

c. Serviciul Acliizifii Publice:

- intreprinde demersurile necesare pentru inregistrareakeinnoirea/recuperarea inregistrArii
autoritAtii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacd este cazul;

- Elaboreazd si, dupd caz, actualizeazd, pe baza necesitatilor transmise de celelalte
compartimente ale autoritatii contractante programul anual at achizitiilor publice i, dad.' este
cazul, strategia anuald de achizitii;

- Elaboreazd sau, dupd caz, coordoneazd activitatea de elaborare a documentatiei de
atribuire si a strategiei de contractare, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei
de concurs si a strategiei de contractare, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de
specialitate;

- Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate privind achizitiile publice, astfel cum
sunt acestea prevazute de lege;

- Aplicd i finalizeazd procedurile de atribuire;
- Realizeald achizitiile directe;
- Constituie si pastreazd dosarul achizitiei publice.

Serviciul Lucrari Publice:

- Promoveazd investitiile de utilitate publicd;
- Identified necesitatea realizdrii lucrdrilor publice de interes local;
- Promoveazd lucrdrile de reparatii i intretinere a unitatilor de invatamant in vederea

desfAsurdrii in bune conditii a procesului de invatAmant;
- Promoveald lucrdrile de reparatii i intretinere a clddirilor aflate in administrarea

Consiliului Local.

e. Serviciul Proiecte cu Finaniare Internalional&

- Asigurarea participArii Consiliului Local in programele de asistentd financiard acordate
de Uniunea Europeand si alte organisme internationale sau nationale i coordonarea implementarii
proiectelor contractate;

- Promovarea imaginii municipiului Slatina si gestionarea relatiilor de cooperare externd
ale administratiei publice locale;

- Identified, analizeazd oportunitatea i asigurd intocmirea proiectelor in vederea atragerii
de resurse din finantdri externe;

- Asigurd participarea Consiliului Local la programele guvernamentale;
- Initierea i realizarea actiunilor necesare pentru atragerea de investitii straine;
- Promovarea programelor de asistenta financiard in mediul local de afaceri si societatea

f Directia Generahl Economic&

- Constituirea i gestionarea resurselor financiare publice locale prin elaborarea si executia
bugetului local, cu respectarea echilibrului bugetar, in conditii de eficienta i legalitate;
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- Coordonarea *i conducerea activitatilor financiar-contabile din cadrul aparatului

de specialitate at Primarului municipiului Slatina *i ale serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local.

1. Serviciul Evidentii Persoane Fizice si Juridice

1.1. Compartimentul Constatare, Impunere Control Persoane Juridice:

- Activitatea de constatare *i stabilire a impozitelor *1 taxelor locale datorate bugetului
local de catre persoanele juridice: impozitul pe cladiri, teren, mijloace de transport, impozitul pe
spectacole, taxa hoteliera, taxa alimentatie publica, in conditiile legii *1 cu aplicarea hotararilor
Consiliului local;

- Activitatea de control *i inspectia fiscala in vederea verificarii modului de declarare,
stabilire, constatare, impunere a obligatiilor de plata catre bugetul local;

- Introducerea in baza de date a institutiei a actelor de impunere, de modificare a masei
impozabile *i de scoatere din evidenta a bunurilor impozabile.

1.2 Compartimentul Constatare, Impunere Control Persoane Fizice:
- Activitatea de constatare *i stabilire a impozitelor *1 taxelor locale datorate bugetului

local de catre persoanele fizice: impozitul pe cladiri, teren, mijloace de transport, in conditiile
legii *i cu aplicarea hotararilor Consiliului local;

- Activitatea de control *1 inspectia fiscala in vederea verificarii modului de declarare,
stabilire, constatare, impunere a obligatiilor de plata catre bugetul local;

- Introducerea in baza de date a institutiei a actelor de impunere, de modificare a masei
impozabile *i de scoatere din evidenta a bunurilor impozabile.

2. Compartimentul Evidenta Impozite si Taxe Locale, Informare Contribuabili:
- Asigura primirea *1 inregistrarea petitiilor *1 a corespondentei;
- Asigura informarea contribuabililor persoane fizice *1 juridice cu privire la impozite;
- Asigura conducerea corecta *i la zi a evidentei incasarilor in numerar, stabile*te soldul

zilnic at casieriei, asigura intocmirea corecta pe conturi de venituri corespunzatoare tipului de taxa
sau impozit incasat pentru foile de varsamant care se intocmesc;

- Organizeaza *i raspunde de buna functionare *i corectitudinea sistemelor informatice de
calcul *i a bazelor de date in sistem electronic la nivelul Directiei Economice;

- Gestioneaza baza de date *1 programele aplicatiei pentru evidenta taxelor *1 impozitelor
locale (actualizare date, setari drepturi utilizatori, modificari constante fiscale);

- Stocheaza informatiile pe suport magnetic *1 asigurd arhivarea lor;
- Gestioneaza modul de subventionare a transportului public local *i modul de stabilire a

tarifelor aferente serviciului de transport public local.

3. Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public si Privat

3.1. Compartimentul Autorizatii:

- intocmirea *i eliberarea avizelor *i autorizatiilor de functionare emise de Primarul
municipiului Slatina, in conditiile stabilite de lege sau prin hotararile Consiliului Local.

- Intocmirea *1 gestionarea contractelor pentru utilizarea temporard a locurilor publice
apartinand domeniului public al municipiului Slatina;

- Evidentierea suprafetelor de teren apartinand domeniului public al municipiului Slatina,
ocupate de: constructii provizorii(chio*curi, tonete), alei, scan, platforme, extinderi la spatii
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comerciale, corturi, panouri publicitare, in scopul impunerii la plata i urmarirea incasarii
taxelor datorate pentru aceasta activitate;

- Evidentierea agentilor economici care poseda panouri publicitare, afipj/reclarna/firma la
locul desfavrarii activitatilor economice, precum *i prestatorii de publicitate sau cei care asigura
publicitate, in scopul impunerii la plata *i urmarirea incasarii taxelor datorate pentru aceasta
activitate;

- Evidentierea agentilor economici care desfaward activitati comerciale *i servicii de
piata pe domeniul public al municipiului Slatina, conform prevederilor legale, in scopul impunerii
la plata *i urmarirea incasarii taxelor datorate pentru aceste activitati.

3.2. Compartimentul Transporturi:

- Gestionarea activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi, in regim de
inchiriere i de dispecerat taxi desfawrata in municipiul Slatina *i urmarirea incasarii taxelor
datorate pentru aceste activitati;

- Verificarea documentelor necesare eliberdrii autorizatiilor speciale de transport in
scopul impunerii la plata, intocmirea autorizatiilor speciale de transport i urmarirea incasarii
taxelor datorate din aceasta activitate.

- Gestionarea activitatii de transport public local de persoane cu autobuze, ap cum
rezulta din contratul de servicii publice delegat catre operatorul intern.

4. Serviciul Executare Saha':

- Realizarea procedurilor de executare silita asupra debitorilor bugetului local, prin:
identificarea debitorului *i a patrimoniului acestuia, a actelor administrativ fiscale necesare
executarii silite (in*tiintare de plata, convocarea contribuabilului, titlul executoriu, somatia de
plata etc.) cu confirrnarea de primire, transmise de alte autoritati abilitate de lege;

- Aplicarea de masuri asiguratorii (popriri sau sechestru asiguratoriu), in cazuri prevazute
de lege; aplicare masurii proprii tertilor debitori ai contribuabilului poprit; aplicarea sechestrului
asupra bunurilor mobile i imobile ale debitorilor;

- Activitatea de intocmire a dosarelor de insolvabilitate in conditiile legii.

5. Compartimentul Buget, prognoze economice:

- Realizarea proiectului de buget local pe baza proiectului bugetului propriu al autoritatilor
locale, ale institutiilor *i serviciilor publice locale;

- Intocmirea modificarilor *i rectificarilor de buget pe parcursul anului bugetar in functie
de modul de executie al bugetului initial.

6. Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate:

- Conducerea evidentei financiar-contabila cu respectarea principiului legalitatii *i inte-
gritatii patrimoniale.

6.1. Biroul Contabilitate:

- Asigura contabilitatea sintetica *i analitica privind executia de casa a bugetului aprobat;
- Intocmire, conform art. 31 alin. (2) privind Legea Contabilitatii nr. 82/1991, actualizata,

a bilantului contabil trimestrial *i anual;



9
- Exercitarea controlului financiar preventiv asupra modului in care se realizeaza

incadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea institutiei, in limita creditelor bugetare aprobate *i
pentru destinatia aprobata prin bugetul de venituri *i cheltuieli;

- Intocmirea documentelor lunare privind plata personalului salariat pe baza evidentelor
primare.

6.2. Compartimentul Financiar:

- Efectuarea *i evidenta incasarilor in numerar, intocmirea foilor de varsamant *i
depunerea numerarului la trezorerie;

- Verificarea incadrarii in creditele bugetare aprobate *i deschise *i calcularea
disponibilului ramas de angajat inaintea efectuarii cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetard.

g. Servicittl Calton), Sport:

- Organizarea manifestarilor cultural — sportive care au ca scop promovarea municipiului
Slatina.

Ii. Arhitect-fef:

- Asigurarea respectarii Planului Urbanistic General *i a Regulamentului de Urbanism al
municipiului Slatina;

- Asigurarea indivizilor *i colectivitatii a dreptului de folosire echitabila a teritoriului;
- Coordonarea activitatilor in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului *i autorizarii

executarii lucrarilor.

1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

- Elaborarea normelor locale in domeniul urbanismului;
- Asigurarea aplicarii documentatiilor de urbanism aprobate, prin eliberarea certificatelor

de urbanism;
- Eliberarea autorizatiilor de construire numai cu respectarea conditiilor impuse prin

certificatele de urbanism;
- Verificarea documentatiei privind obtinerea autorizatiilor de construire;
- Coordonarea *i urmarirea activilatii de obtinere a avizelor in vederea eliberarii

autorizatiei de construire;
- Asigurarea urmaririi intocmirii documentatiei aferente fiecarui aviz;
- Urmarirea deruldrii in timp *i incadrarea in termenul legal de emitere a avizelor de cAtre

emitenti;
- Elaborarea normelor locale in domeniul amenajarii teritoriului;
- Elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor *i documentatiilor de

amenajare a teritoriului;
- Asigurarea aplicarii documentatiilor de amenaj are a teritoriului aprobate;
- Asigurarea utilizarii eficiente a terenurilor in raport cu functiunile urbanistice adecvate,

extinderea controlata a zonelor construite:

2. Compartimentul Evidenta Proprietatii:

- Protej area *i punerea in valoare a patrimoniului cultural construit *i natural;
- Realizarea evidentei nomenclatoarelor stradale in municipiul Slatina.
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L Direcjia Generala Management:

- Asigurarea aplicArii tehnicilor i metodelor de management adoptate de primarul
municipiului Slatina;

- Coordonarea *i conducerea activitatilor de resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate i ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local;

- Crearea *i mentinerea unui climat de lucru care sä faciliteze formarea unei forte de
munca stabile i eficiente;

- Realizarea *i perfectionarea unui sistem informatic care sd gestioneze integrat toate
categoriile de date *i informatii existente la nivelul structurilor administratiei publice din
municipiul Slatina.

1. Biroul Resurse Umane, Relatii cu Publicul

- Realizarea activitatilor de resurse umane;
- Organizarea §i asigurarea bunei desfa§urAri a activitatii de informare *i relatii publice.

1.1. Compartimentul Resurse Umane, Functii Publice, Pregatire ProfesionalA:

- Evidenta functiilor publice *i a functionarilor publici;
- Planificarea pregatirii profesionale in functie de cerintele institutiei *i performantele

individuale ale salariatilor.

1.2. Compartimentul Relatii cu Publicul:

- Organizarea activitatilor de primire, evidentiere *i circuit a petitiilor adresate autoritatii,
precum *i a activitatilor de expediere a raspunsurilor formulate acestora;

- Asigurarea fluxului informational intre administratia publicA locala *i structurile
guvernamentale, institutii publice *i societatea civild;

- Asigurarea accesului liber *i neingradit la informatiile de interes public.

1.3 Compartimentul Relatii cu Presa:

- Asigurd liberul acces la informatiile de interes public pentru reprezentantii mass — media;
- Organizeaza conferinte de presa pentru diseminarea informatiflor specifice;
- Asigura reprezentarea Primariei municipiului Slatina in presa.

2. Compartimentul Tehnologia Informatiei:

- intretinerea paginii WEB prin actualizarea zilnica a bazelor de date de interes public.
- Participa la implementarea strategiei de informatizare a Administratiei Publice Locale

Slatina;
- Participd la crearea principalelor infrastructuri *i servicii necesare pentru implementarea

sistemului informational unitar national;
- Asigura interoperabilitatea retelei din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu

reteaua Consiliului Judetean *i serviciilor descentralizate ale Consiliului Local;
- Asigura furnizarea de informatii *i servicii prin intermediul mijloacelor electronice;
- Promoveaza utilizarea internetului §i a tehnologiilor de varf in cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Slatina;
- Asigura asimilarea tehnologiilor informationale §i aplicarea acestora in domeniul

Administratiei Publice Locale;
- Actioneaza pentru armonizarea formularisticii *it documentelor in vederea optimizarii

fluxului informational, eliminarii birocratiei i asigurarii coerentei informational e;
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- Propune domeniile aplicatiilor informatice care vor fi inglobate in sistemul

national integrat;
- Dezvoltarea *i exploatarea in conditii de performanta a infrastructurii informatice la

nivelul administratiei publice din municipiul Slatina;
- Asigurd pregatirea profesionald pentru toti utilizatorii implicati in exploatarea sistemului

informatic in cadrul aparatului de specialitate.

3. Serviciul Administrativ:

- Asigurd conditiile materiale necesare desfa*urdrii activitatii structurilor din cadrul
aparatului de specialitate;

- Asigurd buna executare a lucrdrilor de intretinere, de utilizare rationald a consumabilelor
*i evidenta bunurilor mobile *i imobile, instalatiilor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar,
materialelor *i obiectelor in folosinta seurtd *i de durata din dotarea institutiei;

- Intoeme*te propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materiald.

j. Biroul Audit Intern:

- Elaboreazd norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern
specifice Primariei municipiului Slatina, avizate de UCAAPI;

- Elaboreazd proiectul planului multianual de audit public intern i, in baza acestuia,
proiectul planului anual de audit public intern;

- EfectueazA activitati de audit public intern pentru a evalua daed sistemele de
management financiar *i control ale entitatii publice sunt transparente *i sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta *i eficacitate;

- Informeazd UCAAPI despre recomanddrile neinsu*ite de conducAtorul entitatii publice
auditate i consecintele neimplementdrii acestora, ata*And documentatia relevantd;

- Efectueazd raportarilor periodice catre UCAAPI referitoare la constatarile, concluziile
recomanddrile rezultate din activitatea de audit intern;

- Elaboreazd raportul anual al activitatii de audit public intern care prezinta modul de
realizare a obiectivelor Biroului Audit Intern;

- Raporteazd imediat Primarului municipiului Slatina *i structurii de control intern
abilitate iregularitatile sau posibilele prejudicii identificate in realizarea misiunilor de audit public
intern;

- Verified' respectarea normelor, instructiunilor precum *i a Codului privind conduita
etica a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entitAtilor
publice aflate in subordine/in coordonare/sub autoritate.

k Compartimentul Control Intern

- Organizarea sistemelor de control, precum *i analiza riscurilor asociate unor astfel de
sisteme;

- Verified iregularitatile pentru care au fost intocmite Formulare de constatare *i raportare
in cadrul misiunilor de audit desfd*urate de Biroul Audit Public Intern din cadrul Primariei
municipiului Slatina, conform HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activitAtii de audit public intern;

- Solutioneazd cazurile repartizate Compartimentului Control Intern de catre Primarul
municipiului Slatina.

L Compartimentul Securitate i Saniitate in Mina, Situatii de Urgent&

- intreprinde activitati de prevenirea accidentelor de munca i bolilor profesionale,
identificarea, evaluarea , diminuarea *i eliminarea factorilor de risc privind accidentarea *i
imbolndvirea profesionald, conform legii;
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- Organizeazd activitatea de aparare impotriva incendiilor;
- Realizeazd masurile tehnice i organizatorice, precum i de activitAti specifice, in scopul

de a asigura identificarea, evaluarea, controlul i combaterea riscurilor de incendiu, mijloacele

tehnice corespunzatoare i instruirea personalului in caz de incendiu, precum i conditiile de
pregatire a acestora, corelat cu natura riscmilor de incendiu, profilul activitatii i marimea unitatii;

- Asigurd intocmirea planurilor de interventie i conditiile pentru ca acestea sä fie
operationale in once moment;

- Asigurd respectarea normelor de al:di-are impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe
care le organizeazd sau le desfaward;

- Instruie*te salariatii, la angaj are, pe linie de securitate §i sandtate in muncd;
— Elaboreazd tematicile de instruire pentru toate fazele, a periodicitatii instruirilor;
— Obtine autorizatiile in domeniul securitatii i sandtatii in muncd;
— Elaboreazd planurile de interventie i actiune in caz de accidente majore;
— Efectueazd inspectii la locurile de muncd ;
— Intocme*te planurile de prevenire i protectie;
— Ia masuri pentru autorizarea exercitdrii meseriilor;
— Gestioneazd fi*ele de securitate §i sandtate in muncd;
— Elaboreazd i realizeazd politicile in domeniul securitatii i sandfatii in munca;
— Intocme*te necesarul echipamentelor de protectie *i de lucru;
— Elaboreazd instructiuni proprii privind securitatea i sandtatea
— Asigurd materialele pentru instruirea personalului;
— Cerceteazd evenimentele i intocme*te dosarele accidentelor;
— Colaboreazd cu Inspectoratul Teritorial de Muncd.
— Urmare§te efectuarea controlului medical la angaj are *i a controlului periodic;
- Desaward activitati de informare i instruire privind cunoa§terea i respectarea regulilor

mdsurilor de comportare in caz de situatii de urgentd;
- Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor i mdsurilor care

reglementeazd activitatea de aparare impotriva incendiilor i protectia civild, in sectorul de
competentd;

- Execuld actiuni de interventie in situatii de urgentd, salvarea, acordarea primului ajutor §i
protectia persoanelor §i a bunurilor periclitate;

- Acorda ajutor in conditiile legii, persoanelor a cdror viata este pusd in pericol in caz de
explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum §i in caz de dezastru;

- Cercetarea i descoperirea in timp oportun a urmarilor situatiilor de urgentd;
- Determind gradul de radioactivitate, natura §i concentratia substantelor toxice

recolteazd probe pentru laboratoarele de specialitate (de radioacticitate, chimice, medicale);
- Mentinerea in stare de functionare a sistemelor de transmisiuni i alarmare in scopul

Intiintàrii§i alarmdrii populatiei §i asigurarea fluxului informational-decizional;
- Organizeazd i asigurd adapostirea populatiei, precum §i sprijinirea actiunilor de

construire *i de amenaj are a adaposturilor;
- Asigurd aplicarea masurilor imunologice i a masurilor antiepidemice populatiei §i

animalelor;
- Asigurd acordarea primului ajutor, trierea §i transportul victimelor la unitatile medicale;
- Acordarea primului ajutor animalelor rdnite *i/sau contaminate;
- Asigurd scoaterea i salvarea victimelor de sub dardmaturi, din addposturile avariate,

salvarea de la inaltimi a victimelor;
- Deblocarea cailor de comunicatii i a cailor de acces spre locurile de interventie;
- Remedierea avariilor la instalatiile §i sistemele utilitatilor publice;
- Evacuarea populatiei in caz de accident nucleadurgenta radiologicd;
- Evacuarea populatiei din zonele calamitate i transportul sinistratilor in locatiile

temporare;
- Controlul dozimetric al cetatenilor *i al membrilor formatiei de interventie;
- Distribuirea de radioprotectori §i antidoturi populatiei;
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- Decontaminarea populatiei, membrilor formatiei de interventie, animalelor,

cladirilor, terenului, mijloacelor de transport, tehnicii, aparaturii, utilajelor, echipamentului.

m. Compartimentul Guyernantei Corporally&

- Exercia atributiile i competentele prevazute de art.3 din OUG nr.109/2011;
- Asigura intocmirea mandatelor in vederea prezentarii acestora de catre reprezentantii

statului in Adunarea Generala a Actionarilor;
- Asigura interfata dintre autoritatea publica tutelard §i Adunarea Generala a Actionarilor;
- Alte atributii *i competente conform prevederilor legale i bunelor practice privind

guvernanta corporativA.

n. Serviciul Indrumare Asociatii de Propridari:

- Coordoneaza, sprijinird, indruma i controleaza activitatea asociatiilor de proprietari in
realizarea scopurilor §i sarcinilor ce le revin, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- AsigurA, la cerere, informarea asociatiilor *i proprietarilor din condominii cu privire la
cadrul normativ privind organizarea §i functionarea asociatiilor de proprietari;

- Informeaza asociatiile de proprietari cu privire la interdictiile prevazute in regulamentul
local de urbanism sau in regulamentele de interventie aferente zonelor de interventie prioritard,
aplicabile condominiilor, stabilite in cadrul programelor multianuale destinate creverii calif*
arhitectural-ambientale a cladirilor, de reabilitare termica *i de reducere a riscului seismic al
constructiilor existente, precum cu privire la obligativitatea montArii contoarelor pentru
individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuala, conform legislatiei in vigoare;

- Exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de
proprietari, din oficiu on la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari;

- La propunerea serviciului, Primarul municipiului Slatina, in baza unei hotarari a
Consiliului local al municipiului Slatina, atesta persoanele fizice in vederea dobandirii calitatii de
administrator de condominii.

VI. Competente

Art. 16. Competentele directorilor:
Stabilesc sarcinile de serviciu pentru personalul din subordine;
Fac propuneri de initiere de proiecte de hotArari i intocmesc rapoarte de specialitate;
Decid prioritatea actiunilor in vederea realizarii obiectivelor stabilite;
Emit note interne cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, in vederea

realizarii atributiilor ce le revin;
Coordoneaza activitatea serviciilor publice locale potrivit domeniilorlor de activitate;
Supun dezbaterii Consiliului director problemele de importanta majord *i propunerile de

solutionare a acestora.

VII. Reguli de functionare

Art. 17. Anual, institutia 4i stabileVe obiectivele generale *i termenele de realizare a
acestora care sunt aduse la cunostinta structurilor organizatorice in vederea stabilirii obiectivelor
specifice de catre acestea.

Pe baza obiectivelor astfel stabilite, fiecare structura Ii stabileve planul de activitate, cu
dimensionarea necesarului de resurse.
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Art. 18. (1) Propunerile de resurse umane la nivelul fiecdrei directii se transmit

Directiei Generale Management, pentru elaborarea proiectului organigramei.
(2) Propunerile de resurse materiale i financiare se transmit Directiei Generale

Economice, in vederea includerii lor in proiectul de buget.
Art. 19. Structurile Ii pot organiza activitatea in baza unor norme interne aprobate de

primar sau, dupd caz, de Consiliul Local.
Art. 20. Indeplinirea planului de activitate la nivelul fiecarei structuri organizatorice se

realizeazd prin activitati mentionate ca atributii in lip postului.

VIII. Sfera relationala

a. Relatii ierarhice

Art. 21. (1) Functionarii publici faspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le

revin din functia publicd pe care o detin, precum i a atributiilor ce be sunt delegate.
(2) Functionarul public are indatorirea sà indeplineascd dispozitiile primite de la

superiorii ierarhici.
(3) Functionarul public are dreptul sà refuze, in scris i motivat, indeplinirea

dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, dacd le considerd ilegale. Functionarul public are
indatorirea sa aducd la cunotinta superiorului ierarhic at persoanei care a emis dispozitia astfel de
situatii.

(4) in cazul in care se constatd, in conditiile legii, legalitatea dispozitiei prevazute

la alin. (3), functionarul public rdspunde in conditiile legii.

b. Relatii de colaborare

Art. 22. intre structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Slatina se stabilesc relatii de colaborare. Pentru asigurarea unei informari reciproce,

structurilor organizatorice le revine obligatia sä faspunda in termen la diversele

IX. Consiliul director
Art. 23. Consiliul director este o structurd functionald cu activitate permanenta in

componenta cdreia intra:
- primarul municipiului Slatina;
- viceprimarii municipiului Slatina;
- secretarul general al municipiului Slatina;
- administratorul public;
- directorii din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina;
- arhitectul - *ef.

Art. 24. in cazul aborddrii problematicii intersectoriale, la intrunirile Consiliului director

participd i conducdtorii serviciilor publice locale.
Art. 25. Consiliul director se intrune*te on de ate on este nevoie, la convocarea prima-

rului, i analizeazd:
- stadiul realizdrii obiectivelor stabilire, indicatorii de performantd, stabilind actiuni

prioritare la nivel de institutie;
- aspecte sesizate din teritoriu, stabile*te mdsuri i competente in vederea rezolvdrii

problemelor curente ale cetatenilor;
- identified problemele de importanta major% pentru comunitatea locald, care necesita o

abordare imediatd, intersectoriald i stabilqte echipele de proiect, atunci cand este cazul;
- stabilqte masuri in aplicarea actelor normative nou aparute.
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X. Dispozitii finale

Art. 26. Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare i functionare
constituie sarcina de serviciu pentru toti functionarii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Slatina.

Art. 27. Prezentul regulament se aplica incepand cu data aprobarii lui de cdtre Consiliul
Local.
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