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Nr. 353/29.09.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare Regulament de Organizare i Funcţionare al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din 
data de 29.09.2022. 

Avănd in vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.101933/14.09.2022 la 

proiectul de hotărâre; 
- raportul de specialitate nr. 101941/14.09.2022 Intocmit de către Direcţia Generală 

Management; 
- prevederile art.129 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările i completările ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei buget, finanţe, al Comisiei de muncă şi protecţie socială şi al 

Comisiei juridică şi de disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) art.196 alin.(1) lit.„a" din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.— Pe data prezentei se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Slatina, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.— Pe data prezentei Işi Incetează aplicabilitatea HCL nr. 140/31.07.2020 şi orice alte 
dispoziţii contrare. 

Art. 3.— Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de 
internet a Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: 

— Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
— Primarul municipiului Slatina; 
— Secretarul general al municipiului Slatina; 
— Direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Slatina. 

işx,0 MÂ 

• * 

(2, 
sdj eIe #ch ţa, • Contrasemnează, 

Secretar general al municiyhdui Slatina 
Mihai - IdnitITA

Hotărărea a Ifost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 



Anexă la H.C.L. nr. 353/29.09.2022 

Regulament de organizare şi funcţionare 

al aparatului de specialitate 

al Primarului municipiului Slatina 
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I. Dispoziţii generale 

A. Misiune şi scop 

Art. 1. (1) Primăria municipiului Slatina este structură funcţional'ă fără personalitate 
juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la Indeplinire hotărârile 

Consiliului Local al municipiului Slatina, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, 
constituită din: primar, viceprimari, administrator public, consilierii primarului/viceprimarilor şi 

aparatul de specialitate al primarului. 
(2) Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina reprezintă 

totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. Primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului 
acestuia, viceprimarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, 
administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate. 

B. Principii: 

Art. 2. Aducerea la indeplinire a scopului prevăzut la art. 1 alin.(1) se realizează cu 
respectarea următoarelor principii generale şi specifice: 

Principiile generale 
Principiul legalităţii 
Principiul egalităţii 
Principiul transparenţei 
Principiul proporţionalităţii 
Principiul satisfacerii interesului public 
Principiul imparţialităţii 
Principiul continuităţii 

Principiul adaptabilităţii 

Principii specifice 
Principiul descentralizării 

Principiul autonomiei locale 
Principiul consultării cetăţenilor 1n soluţionarea problemelor de interes local deosebit 
Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 
Principiul cooperării 

Principiul responsabilităţii 

Principiul constrângerii bugetare. 

C. Baza 

Art. 3. Primăria municipiului Slatina Işi desfâşoară activitatea 1n baza prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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II. Primarul, viceprimarii, cabinetul 

primarului/viceprimarilor, administratorul public 

A. Primarul municipiului Slatina 

Art. 4. (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea In aplicare a legilor, a decretelor 
Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 
Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor 

cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a 
hotărârilor consiliului judeţean,ln condiţiile legii. 

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

(3) Atribuţiile primarului sunt cele stabilite prin art.155 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

B. Viceprimarii municipiului Slatina 

Art. 5. (1) Viceprimarii municipiului Slatina sunt subordonaţi primarului şi, in situaţiile 

prevăzute de lege, Inlocuitori de drept ai acestuia, situaţie 1n care exercită, In numele primarului, 
atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarilor. 

(2) Consiliul local al municipiului Slatina desemnează, prin hotărâre, care dintre 
cei doi viceprimari exercită 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 funcţiile prevăzute 

pentru aceste structuri In cadrul legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 

(2) Activitatea cabinetului este coordonată de către directorul de cabinet, care 
răspunde In faţa demnitarului. 

D. Administratorul public 

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

(2) Primarul poate delega către administratorul public,In condiţiile legii, calitatea 
de ordonator principal de credite. 

III. Aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Slatina 

A. Secretarul general al municipiului Slatina 

Art.8. (1) Secretarul general al municipiului Slatina, salarizat din bugetul local este 
funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce 
asigură respectarea principiului legalităţii 1n activitatea de emitere şi adoptare a actelor 
administTative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului municipiului 
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Slatina, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale Intre 
compartimentele din cadrul acestora. 

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

B. Manager Public 

- Asigură transferul şi implementarea cunoştinţelor acumulate 1n vederea implementării de 
proiecte cu finanţare internaţională; 

- Asigură transferul şi implementarea cunoştinţelor acumulate că.tre structura 
organizatorică In care işi desfăşoară activitatea in vederea creşterii calităţii actului administrativ 
din cadrul instituţiei. 

C. Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Slatina 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina 
(organigrama şi numărul de posturi ) este aprobată, la propunerea Primarului municipiului Slatina, 
prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Slatina, 1n conformitate cu prevederile OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

IV. Funcţiile aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Slatina 

Art. 9. Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina Indeplineşte, In 
principal, următoarele funcţii: 

- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor de 
acţiune sectorială şi a proiectelor prioritare; 

- de coordonare a serviciilor publice pentru punerea 1n aplicare a strategiei de dezvoltare 
locală; 

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

locale, precum şi cu societatea civilă; 

- de execuţie, prin care se aduc la Indeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţifle 

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale; 
- de monitorizare şi control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local şi 

dispoziţiilor primarului 1n teritoriu. 

V. Structura organizatorică 

Art.10. (1) Structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina este 
realizată pe criterii de maximă flexibilitate menită să garanteze transferul de funcţii, programe şi 

obiective. 
(2) Structura organizatorică se Imparte 1n: 
- direcţii; 

- servicii; 
- birouri; 
- compartimente. 
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Art. 11. Direcţiile reprezintă unităţi operative de maxim nivel din instituţie. La 

conducerea fiecărei direcţii este numit un director. Direcţiile grupează, de regulă, mai multe 
servicii, birouri sau compartimente omogene. 

Art. 12. Serviciile reprezintă un mediu organizatoric de nivel II cărora le este atribuită 

tratarea unor obiective sau activităţi specifice, cu responsabilităţi In consecinţă. Serviciile pot 
funcţiona independent sau să aibă 1n componenţă birouri şi compartimente. Serviciul este condus 
de un şef de serviciu. 

Art. 13. Biroul reprezintă mediul organizatoric de bază omogen sub aspect gestional. 
Biroul este condus de un şef de birou. 

Art. 14. Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date 1n 
componenţă un număr restrâns de activităţi care nu presupun coordonarea unui şef de birou. 

Art. 15. Structura organizatorică permanentă se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului 
Local. 

Art. 16. Domeniile de activitate pentru fiecare structură In parte sunt: 

a. Compartimentul Juridic, Contencios: 

- Reprezentarea Primarului municipiului Slatina 1n faţa instanţelor de judecată şi a 
celorlalte organe jurisdicţionale; 

- Exercitarea acţiunilor şi promovarea căilor legale de atac; 
- Iniţierea demersurilor prevăzute de procedura civilă şi penală 1n vederea susţinerii şi 

realizării intereselor Primăriei municipiului Slatina. 

b. Compartimentul Fond Funciar, Cadastru: 

- intocmirea documentaţiei prevăzută de aplicarea legilor fondului funciar; 
- Participarea la acţiunile de recensământ agricol şi la realizarea altor sarcini ce cad in 

sarcina autorităţilor administraţiei publice locale 1n domeniul agricol; 
- Monitorizarea formelor de stăpânire i a modalităţilor de folosire a terenurilor; 
- Asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinţă 

şi utilizatori, cu privire la animale, maşini şi utilaje agricole; 
- Asigură eliberarea actelor In baza cărora proprietarii de teren agricol beneficiază de 

subvenţii acordate de stat. 

c. Compartimentul Administraţie Publică Locală , Acte Administrative, Arhivă: 

- Aplicarea măsurilor stabilite de primar 1n vederea realizării sarcinilor 1n care acesta 

acţionează şi ca reprezentant al statului In materie de: 
- realizarea sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, 

- organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
- organizarea referendumurilor; 

- Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local cu respectarea procedurilor 

prevăzute de Codul administrativ şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local; 

- Asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea proiectelor de acte 

administrative; 
- Gestionarea actelor administrative, precum şi a documentelor ce stau la baza emiterii sau 

adoptării lor; 
- Monitorizarea aplicării ordinelor prefectului, hotărkilor Consiliului Judeţean, dispozi-

ţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean; 

- Aplicarea regulilor procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale in procesul de 

elaborare a actelor normative; 
- Asigurarea condiţiilor pentru arhivarea documentelor şi actelor unităţii conform 

prevederilor legale. 
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d. Compartimentul Autoritate Tutelară: 

- Aplicarea măsurilor stabilite de primar 1n vederea realizării sarcinilor 1n care acesta 
acţionează şi ca reprezentant al statului 1n activitatea de autoritate tutelară. 

e. Serviciul Publice: 

- intreprinde demersurile necesare pentru Inregistrarealreinnoirea/recuperarea Inregistrării 

autorităţii contractante 1n SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
- Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este 
cazul, strategia anuală de achiziţii; 

- Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 
atribuire şi a strategiei de contractare, 1n cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 

de concurs i a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 
specialitate; 

- indeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate privind achiziţiile publice, astfel cum 
sunt acestea prevăzute de lege; 

- Aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
- Realizează achiziţiile directe; 
- Constituie i păstrează dosarul achiziţiei publice. 

f Serviciul Lucrări Publice: 

- Promovează investiţiile de utilitate publică; 

- Identifică necesitatea realizării lucrărilor publice de interes local; 
- Promovează lucrările de reparaţii şi Intreţinere a unităţilor de Invăţământ 1n vederea 

desfăşurării 1n bune condiţii a procesului de Invăţământ; 

- Promovează lucrările de reparaţii şi Intreţinere a clădirilor aflate în administrarea 
Consiliului Local. 

g. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională: 

- Asigurarea participării Consiliului Local 1n programele de asistenţă financiară acordate 
de Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale sau naţionale şi coordonarea implementării 

proiectelor contractate; 
- Promovarea imaginii municipiului Slatina şi gestionarea relaţiilor de cooperare externă 

ale administraţiei publice locale; 
- Identifică, analizează oportunitatea şi asigură 1ntocmirea proiectelor 1n vederea atragerii 

de resurse din finanţări externe; 
- Asigură participarea Consiliului Local la programele guvernamentale; 
- Iniţierea şi realizarea acţiunilor necesare pentru atragerea de investiţii străine; 

- Promovarea programelor de asistenţă financiară 1n mediul local de afaceri şi societatea 
civilă; 

h. Direcţia Generală Econotnică: 

- Constituirea şi gestionarea resurselor financiare publice locale prin elaborarea şi execuţia 

bugetului local, cu respectarea echilibrului bugetar, In condiţii de eficienţă şi legalitate; 
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- Coordonarea şi conducerea activităţilor financiar-contabile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Slatina şi ale serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Local. 

1. Serviciul Evidenţă Persoane Fizice şi Juridice 

1.1. Compartimentul Constatare, Impunere Control Persoane Juridice: 

- Activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului 
local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport, impozitul pe 
spectacole, taxa alimentaţie publică, 1n condiţiile legii şi cu aplicarea hotărârilor Consiliului local; 

- Activitatea de control şi inspecţia fiscală 1n vederea verificării modului de declarare, 
stabilire, constatare, impunere a obligaţiilor de plată către bugetul local; 

- Introducerea 1n baza de date a instituţiei a actelor de impunere, de modificare a masei 
impozabile şi de scoatere din evidenţă a bunurilor impozabile. 

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

local de către persoanele fizice: impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport, 1n condiţiile 

legii şi cu aplicarea hotărârilor Consiliului local; 
- Activitatea de control şi inspecţia fiscală 1n vederea verificării modului de declarare, 

stabilire, constatare, impunere a obligaţiilor de plată către bugetul local; 
- Introducerea 1n baza de date a instituţiei a actelor de impunere, de modificare a masei 

impozabile şi de scoatere din evidenţă a bunurilor impozabile. 

2. Compartimentul Evidenţă Impozite şi Taxe Locale, Informare Contribuabili: 
- Asigură primirea şi Inregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei; 

- Asigură informarea contribuabililor persoane fizice şi juridice cu privire la impozite; 
- Asigură conducerea corectă şi la zi a evidenţei Incasărilor 1n numerar, stabileşte soldul 

zilnic al casieriei, asigură Intocmirea corectă pe conturi de venituri corespunzătoare tipului de taxa 
sau impozit incasat pentru foile de vărsământ care se Intocmesc; 

- Organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor informatice de 
calcul şi a bazelor de date 1n sistem electronic la nivelul Direcţiei Economice; 

- Gestionează baza de date şi programele aplicaţiei pentru evidenţa taxelor şi impozitelor 
locale (actualizare date, sefări drepturi utilizatori, modificări constante fiscale); 

- Stochează informaţiile pe suport magnetic şi asigură arhivarea lor; 

3. Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat 

3.1. Compartimentul Autorizaţii: 

- intocmirea şi eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare emise de Primarul 
municipiului Slatina, 1n condiţiile stabilite de lege sau prin hotărârile Consiliului Local. 

- intocmirea şi gestionarea contractelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
aparţinând domeniului public al municipiului Slatina; 

- Evidenţierea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al municipiului Slatina, 
ocupate de: construcţii provizorii(chioşcuri, tonete), alei, scări, platforme, extinderi la spaţii 

comerciale, corturi, panouri publicitare, 1n scopul impunerii la plată şi urmărirea Incasării taxelor 

datorate pentru această activitate; 
- Evidenţierea agenţilor economici care posedă panouri publicitare, afişaj/reclamă/firmă la 

locul desfăşurării activităţilor economice, precum şi prestatorii de publicitate sau cei care asigură 
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publicitate, 1n scopul impunerii la plată şi urmărirea Incasării taxelor datorate pentru 
această activitate; 

- Evidenţierea agenţilor economici care desfăşuară activităţi comerciale şi servicii de 
piaţă pe domeniul public al municipiului Slatina, conform prevederilor legale, 1n scopul impunerii 
la plată şi urmărirea incasării taxelor datorate pentru aceste activităţi. 

3.2. Compartimentul Transporturi: 

- Gestionarea activităţii de transport persoane/bunuri In regim de taxi, In regim de 
Inchiriere şi de dispecerat taxi desfăşurată In municipiul Slatina şi urmărirea Incasării taxelor 
datorate pentru aceste activităţi; 

- Verificarea documentelor necesare eliberării autorizaţiilor speciale de transport 1n 
scopul impunerii la plată, Intocmirea autorizaţiilor speciale de transport şi urmărirea Incas'ării 

taxelor datorate din această activitate. 
- Gestionarea activităţii de transport public local de persoane cu autobuze, aşa cum 

rezultă din contratul de servicii publice delegat către operatorul intern . 

4. Serviciul Executare Silită: 

- Realizarea procedurilor de executare silită asupra debitorilor bugetului local, prin: 
identificarea debitorului şi a patrimoniului acestuia, a actelor administrativ fiscale necesare 
executării silite (Inştiinţare de plată, convocarea contribuabilului, titlul executoriu, somaţia de 
plată etc.) cu confirmarea de primire, transmise de alte autorităţi abilitate de lege; 

- Aplicarea de măsuri asiguratorii (popriri sau sechestru asiguratoriu), In cazuri prevăzute 

de lege; aplicare măsurii proprii terţilor debitori ai contribuabilului poprit; aplicarea sechestrului 
asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor; 

- Activitatea de Intocmire a dosarelor de insolvabilitate 1n condiţiile legii. 

5.Biroul Taxă Salubrizare 
- Asigurarea evidenţei fiscale a taxei de salubrizare datorată bugetului local de către 

contribuabilii persoane fizice şi juridice 1n condiţiile legii şi cu aplicarea hotărârilor Consiliului 
Local al municipiului Slatina; 

- Gestionarea activităţilor de inspecţie fiscală privind taxa de salubrizare; 
- Asigurarea unei colaborări continue şi susţinute cu instituţiile implicate In gestionarea 

sistemului integrat al deşeurilor. 

6. Compartimentul Buget, prognoze economice: 

- Realizarea proiectului de buget local pe baza proiectului bugetului propriu al autorităţilor 

locale, ale instituţiilor şi serviciilor publice locale; 
- intocmirea modificărilor şi rectificărilor de buget pe parcursul anului bugetar 1n funcţie 

de modul de execuţie al bugetului iniţial. 
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7. Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate: 

- Conducerea evidenţei financiar-contabilă cu respectarea principiului legalităţii şi inte-
grităţii patrimoniale. 

7.1. Biroul Contabilitate: 

- Asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat; 
- intocmire, conform art. 31 alin. (2) privind Legea Contabilităţii nr. 82/1991, actualizată, 

a bilanţului contabil trimestrial şi anual; 
- Exercitarea controlului financiar preventiv asupra modului In care se realizează 

Incadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea instituţiei, 1n limita creditelor bugetare aprobate şi 
pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- intocmirea documentelor lunare privind plata personalului salariat pe baza evidenţelor 
primare. 

7.2. Compartimentul Financiar: 

- Efectuarea şi evidenţa incasărilor In numerar, intocmirea foilor de vărsământ şi 
depunerea numerarului la trezorerie; 

- Verificarea Incadrării 1n creditele bugetare aprobate şi deschise şi calcularea 
disponibilului rămas de angajat Inaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară. 

L Serviciul Cultură, Sport: 

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

j. Arhitect-şef: 

- Asigurarea respectării Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism al 
municipiului Slatina; 

- Asigurarea indivizilor şi colectivităţii a dreptului de folosire echitabilă a teritoriului; 
- Coordonarea activităţilor 1n domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării 

executării lucrărilor. 

1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

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

de urbanism; 
- Eliberarea autorizaţiilor de construire numai cu respectarea condiţiilor impuse prin 

certificatele de urbanism; 
- Verificarea documentaţiei privind obţinerea autorizaţiilor de construire; 
- Coordonarea şi urmărirea activităţii de obţinere a avizelor In vederea eliberării 

autorizaţiei de construire; 
- Asigurarea urmăririi intocmirii documentaţiei aferente fiecărui aviz; 
- Urmărirea derulării In timp şi Incadrarea in termenul legal de emitere a avizelor de către 

emitenţi; 

- Elaborarea normelor locale 1n domeniul amenajării teritoriului; 
- Elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de 

amenaj are a teritoriului; 
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- Asigurarea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate; 
- Asigurarea utilizării eficiente a terenurilor 1n raport cu funcţiunile urbanistice adecvate, 

extinderea controlată a zonelor construite: 

2. Compartimentul Evidenţa Proprietăţii: 

- Protejarea şi punerea In valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 
- Realizarea evidenţei nomenclatoarelor stradale 1n municipiul Slatina. 

k. Direeţia GeneraM Management: 

- Asigurarea aplicării tehnicilor şi metodelor de management adoptate de primarul 
municipiului Slatina; 

- Coordonarea şi conducerea activităţilor de resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local; 

- Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de 
muncă stabile şi eficiente; 

- Realizarea şi perfecţionarea unui sistem informatic care să gestioneze integrat toate 
categoriile de date şi informaţii existente la nivelul structurilor administraţiei publice din 
municipiul Slatina. 

1. Biroul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul 

- Realizarea activităţilor de resurse umane; 
- Organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de informare şi relaţii publice. 

1.1. Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională: 

- Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; 
- Planificarea pregătirii profesionale 1n funcţie de cerinţele instituţiei şi performanţele 

individuale ale salariaţilor. 

1.2. Compartimentul Relaţii cu Publicul: 

- Organizarea activităţilor de primire, evidenţiere şi circuit a petiţiilor adresate autorităţii, 

precum şi a activităţilor de expediere a răspunsurilor formulate acestora; 
- Asigurarea fluxului informaţional intre administraţia publică locală şi structurile 

guvernamentale, instituţii publice şi societatea civilă; 

- Asigurarea accesului liber şi neingrădit la informaţiile de interes public. 

1.3 Compartimentul Relaţii cu Presa: 

- Asigură liberul acces la informaţiile de interes public pentru reprezentanţii mass — media; 
- Organizează conferinţe de presă pentru diseminarea informaţiilor specifice; 
- Asigură reprezentarea Primăriei municipiului Slatina 1n presă. 

2. Compartimentul Tehnologia Informaţiei: 

- intreţinerea paginii WEB prin actualizarea zilnică a bazelor de date de interes public. 
- Participă la implementarea strategiei de informatizare a Administraţiei publice Locale 

Slatina; 
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- Participă la crearea principalelor infrastructuri şi servicii necesare pentru imple-

mentarea sistemului informaţional unitar naţional; 

- Asigură interoperabilitatea reţelei din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu 
reţeaua Consiliului Judeţean şi serviciilor descentralizate ale Consiliului Local; 

- Asigură furnizarea de informaţii şi servicii prin intermediul mijloacelor electronice; 
- Promovează utilizarea internetului şi a tehnologiilor de vârf In cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Slatina; 
- Asigură asimilarea tehnologiilor informaţionale şi aplicarea acestora In domeniul 

Administraţiei Publice Locale; 
- Acţionează pentru armonizarea formularisticii şi documentelor 1n vederea optimizării 

fluxului informaţional, eliminării birocraţiei şi asigurării coerenţei informaţionale; 

- Propune domeniile aplicaţiilor informatice care vor fi Inglobate în sistemul naţional 

integrat; 
- Dezvoltarea şi exploatarea 1n condiţii de performanţă a infrastructurii informatice la 

nivelul administraţiei publice din municipiul Slatina; 
- Asigură pregătirea profesională pentru toţi utilizatorii implicaţi 1n exploatarea sistemului 

informatic in cadrul aparatului de specialitate. 

3. Serviciul Administrativ: 

- Asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii structurilor din cadrul 
aparatului de specialitate; 

- Asigură buna executare a lucrărilor de 1ntreţinere, de utilizare raţională a consumabilelor 
şi evidenţa bunurilor mobile şi imobile, instalaţiflor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar, 
materialelor şi obiectelor In folosinţa scurtă şi de durată din dotarea instituţiei; 

- intocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială. 

L Biroul Audit Intern: 

- Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern 
specifice Primăriei municipiului Slatina, avizate de UCAAPI; 

- Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, in baza acestuia, 
proiectul planului anual de audit public intern; 

- Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 
management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu 
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

- Informează UCAAPI despre recomandările neinsuşite de conducătorul entităţii publice 
auditate şi consecinţele neimplementării acestora, ataşând documentaţia relevantă; 

- Efectuează raportărilor periodice către UCAAPI referitoare la constatările, concluziile 
şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern; 

- Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de 
realizare a obiectivelor Biroului Audit Intern; 

- Raportează imediat Primarului municipiului Slatina şi structurii de control intern 
abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate in realizarea misiunilor de audit public 
intern; 

- Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita 
etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor 

publice aflate in subordinenn coordonare/sub autoritate. 
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m. Compartimentul Control Intern 

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

- Verifică iregularităţile pentru care au fost 1ntocmite Formulare de constatare i raportare 
1n cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Biroul Audit Public Intern din cadrul Primăriei 

municipiului Slatina, conform HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern; 

- Soluţionează cazurile repartizate Compartimentului Control Intern de către Primarul 
municipiului Slatina. 

n. Serviciul Securitate şi Sănătate in Muncă, Situatii de Urgentă: 

- intreprinde activităţi de prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, 
identificarea, evaluarea , diminuarea şi eliminarea factorilor de risc privind accidentarea şi 

imbolnăvirea profesională, conform legii; 
- Organizează activitatea de apărare Impotriva incendiilor; 
- Realizează măsurile tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, 1n scopul 

de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, mijloacele 
tehnice corespunzătoare şi instruirea personalului in caz de incendiu, precum şi condiţiile de 
pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii; 

- Asigură Intocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie 
operaţionale 1n orice moment; 

- Asigură respectarea normelor de apărare Impotriva incendiilor, specifice activităţilor pe 
care le organizează sau le desfăşoară; 

- Instruieşte salariaţii, la angajare, pe linie de securitate şi sănătate 1n muncă; 

— Elaborează tematicile de instruire pentru toate fazele, a periodicităţii instruirilor; 
— Obţine autorizaţiile 1n domeniul securităţii şi sănătăţii 1n muncă; 

— Elaborează planurile de intervenţie şi acţiune 1n caz de accidente maj ore; 
— Efectuează inspecţii la locurile de muncă; 

— intocmeşte planurile de prevenire şi protecţie; 

— Ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor; 
— Gestionează fişele de securitate şi sănătate 1n muncă; 

— Elaborează şi realizează politicile 1n domeniul securităţii şi sănătăţii In muncă; 

— intocmeşte necesarul echipamentelor de protecţie şi de lucru; 
— Elaborează instrucţiuni proprii privind securitatea şi sănătatea 

— Asigură materialele pentru instruirea personalului; 
— Cercetează evenimentele şi Intocmeşte dosarele accidentelor; 
— Colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

— Urmăreşte efectuarea controlului medical la angajare şi a controlului periodic; 
- Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor 

măsurilor de comportare 1n caz de situaţii de urgenţă; 

- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care 
reglementează activitatea de apărare impotriva incendiilor i protecţia civilă, 1n sectorul de 
competenţă; 

- Execută acţiuni de intervenţie 1n situaţii de urgenţă, salvarea, acordarea primului ajutor 
protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate; 

- Acordă ajutor in condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă 1n pericol 1n caz de 

explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi 1n caz de dezastru; 
- Cercetarea i descoperirea in timp oportun a urmărilor situaţiilor de urgenţă; 

- Determină gradul de radioactivitate, natura şi concentraţia substanţelor toxice şi 

recoltează probe pentru laboratoarele de specialitate (de radioacticitate, chimice, medicale); 

- Menţinerea 1n stare de funcţionare a sistemelor de transmisiuni şi alarmare In scopul 

Inştiinţării şi alarmării populaţiei şi asigurarea fluxului informaţional-decizional; 
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- Organizează şi asigură adăpostirea populaţiei, precum şi sprijinirea acţiunilor de 

construire şi de amenajare a adăposturilor; 
- Asigură aplicarea măsurilor imunologice i a măsurilor antiepidemice populaţiei 

animalelor; 
- Asigură acordarea primului ajutor, trierea şi transportul victimelor la unităţile medicale; 
- Acordarea primului ajutor animalelor rănite şi/sau contaminate; 
- Asigură scoaterea şi salvarea victimelor de sub dărâmături, din adăposturile avariate, 

salvarea de la Inălţimi a victimelor; 
- Deblocarea căilor de comunicaţii i a căilor de acces spre locurile de intervenţie; 

- Remedierea avariilor la instalaţiile şi sistemele utilităţilor publice; 
- Evacuarea populaţiei In caz de accident nuclear/urgenţă radiologică; 

- Evacuarea populaţiei din zonele calamitate şi transportul sinistraţilor în locaţiile 

temporare; 
- Controlul dozimetric al cetăţenilor şi al membrilor formaţiei de intervenţie; 

- Distribuirea de radioprotectori şi antidoturi populaţiei; 

- Decontaminarea populaţiei, membrilor formaţiei de intervenţie, animalelor, clădirilor, 

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

o. Compartimentul Guvernantă Corporativă: 

- Exercită atribuţiile şi competenţele prevăzute de art.3 din OUG nr.109/2011; 
- Asigură intocmirea mandatelor In vederea prezentării acestora de către reprezentanţii 

statului 1n Adunarea Generală a Acţionarilor; 

- Asigură interfaţa dintre autoritatea publică tutelară ş Adunarea Generală a Acţionarilor; 

- Alte atribuţii i competenţe conform prevederilor legale i bunelor practice privind 
guvernanţa corporativă. 

p. Serviciul indrumare Asociatii de Proprietari: 

- Coordonează, sprijiniră, indrumă şi controlează activitatea asociaţiilor de proprietari In 
realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu legislaţia In vigoare; 

- Asigură, la cerere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la 
cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- Informează asociaţiile de proprietari cu privire la interdicţiile prevăzute In regulamentul 
local de urbanism sau 1n regulamentele de intervenţie aferente zonelor de intervenţie prioritară, 

aplicabile condominiilor, stabilite 1n cadrul programelor multianuale destinate creşterii calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a riscului seismic al 
construcţfilor existente, precum şi cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru 
individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislaţiei In vigoare; 

- Exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de 
proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari; 

- La propunerea serviciului, Primarul municipiului Slatina, in baza unei hotărâri a 
Consiliului local al municipiului Slatina, atesfă persoanele fizice 1n vederea dobândirii calităţii de 
administrator de condominii. 

VI. Competenţe 
Art. 16. Competenţele directorilor: 
Stabilesc sarcinile de serviciu pentru personalul din subordine; 
Fac propuneri de iniţiere de proiecte de hotărâri şi Intocmesc rapoarte de specialitate; 
Decid prioritatea acţiunilor 1n vederea realizării obiectivelor stabilite; 
Emit note interne cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, In vederea 

realizării atribuţiilor ce le revin; 
Coordonează activitatea servicifior publice locale potrivit domeniilor lor de activitate; 
Supun dezbaterii Consiliului director problemele de importanţă majoră şi propunerile de 

soluţionare a acestora. 
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VII. Reguli de funcţionare 

Art 17. Anual, instituţia Işi stabileşte obiectivele generale şi termenele de realizare a 
acestora care sunt aduse la cunoştinţă structurilor organizatorice In vederea stabilirii obiectivelor 
specifice de către acestea. 

Pe baza obiectivelor astfel stabilite, fiecare structură Işi stabileşte planul de activitate, cu 
dimensionarea necesarului de resurse. 

Art. 18. (1) Propunerile de resurse umane la nivelul fiec'ărei direcţii se transmit Direcţiei 
Generale Management, pentru elaborarea proiectului organigramei. 

(2) Propunerile de resurse materiale şi financiare se transmit Direcţiei Generale 
Economice, In vederea includerii lor In proiectul de buget. 

Art. 19. Structurile Işi pot organiza activitatea in baza unor norme interne aprobate de 
primar sau, după caz, de Consiliul Local. 

Art. 20. indeplinirea planului de activitate la nivelul fiecărei structuri organizatorice se 
realizează prin activităţi menţionate ca atribuţii In fişa postului. 

VIII. Sfera relaţională 

a. Relaţii ierarhice 

Art. 21. (1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de Indeplinirea atribuţiilor ce le 
revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. 

(2) Funcţionarul public are Indatorirea să Indeplinească dispoziţiile primite de la 
superiorii ierarhici. 

(3) Funcţionarul public are dreptul să ref-uze, In scris şi motivat, Indeplinirea 
dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are 
Indatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de 
situaţii. 

(4) in cazul in care se constată, in condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute 

la alin. (3), funcţionarul public răspunde 1n condiţiile legii. 

b. Relaţii de colaborare 

Art. 22. intre structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Slatina se stabilesc relaţii de colaborare. Pentru asigurarea unei informări reciproce, 
structurilor organizatorice le revine obligaţia să răspundă 1n termen la diversele solicitări. 

IX. Consiliul director 
Art. 23. Consiliul director este o structură funcţională cu activitate permanentă 1n 

componenţa căreia intră: 
- primarul municipiului Slatina; 
- viceprimarii municipiului Slatina; 
- secretarul general al municipiului Slatina; 
- administratorul public; 
- directorii din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina; 
- arhitectul-şef. 

Art. 24. in cazul abordării problematicii intersectoriale, la intrunirile Consiliului director 
participă şi conducătorii serviciilor publice locale. 
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Art. 25. Consiliul director se Intruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

primarului, şi analizează: 

- stadiul realizării obiectivelor stabilire, indicatorii de performanţă, stabilind acţiuni 

prioritare la nivel de instituţie; 

- aspecte sesizate din teritoriu, stabileşte măsuri şi competenţe în vederea rezolvării 

problemelor curente ale cetăţenilor; 

- identifică problemele de importanţă majoră pentru comunitatea locală., care necesită o 
abordare imediată, intersectorială şi stabileşte echipele de proiect, atunci când este cazul; 

- stabileşte măsuri 1n aplicarea actelor normative nou apărute. 

X. Dispoziţii finale 

Art. 26. Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare 

constituie sarcină de serviciu pentru toţi funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Slatina. 

Art. 27. Prezentul regulament se aplică Incepând cu data aprobării lui de către Consiliul 
Local. 


