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DOMENII DE COMPETENŢĂ, CONFORM H.C.L. NR. 45 DIN 28.07.2022
A. PRIMARUL
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale
de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul:
a) prezintă Consiliului Local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de
mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele Consiliului Local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune
condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării Consiliului Local.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul:
a)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă Consiliului Local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele
unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129,
alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de
interes local prevăzute la art. 129, alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local şi acţionează
pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi
certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor
tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul
de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
i) primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea
citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
B. VICEPRIMARUL
a) coordonează și programează lucrările realizate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) coordonează activitatea de inventariere și administrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al
comunei;
c) coordonează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și urmărește întocmirea planurilor de apărare împotriva
situațiilor de urgență;
d) se implică direct în proiectele inițiate de către primarul comunei;
e) asigură întreținerea drumurilor din comună, a drumurilor de hotar, a șanțurilor, rigolelor și a spațiilor verzi;

f) asigură gestionarea bunei funcționări a iluminatului public din comună;
g) coordonează activitatea de deszăpezire a drumurilor comunale din satele aparținătoare comunei Săliștea pe timpul
iernii;
h) supraveghează efectuarea muncii în folosul comunității de către persoanele obligate prin hotărâre judecătorească la
efectuarea acestui tip de activități;
i) urmăreşte şi răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la protecţia mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;
j) iniţiază, asigură, coordonează şi răspunde de realizarea unor acţiuni comune cu organele de Poliţie, Agenţia de
Protecţie a Mediului Alba, în vederea identificării şi sancţionării, după caz, a persoanelor juridice şi fizice, care încalcă normele
de protecţia mediului, buna gospodărire a comunei, menţinerea ordinii şi curăţeniei pe teritoriul comunei, instituite prin acte
normative, inclusiv hotărâri ale Consiliului Local;
k) se implică şi verifică realizarea măsurilor de igienizare, dezinsecţie şi deratizare, prin unităţile specializate, potrivit
legii şi pe care au obligaţia să le efectueze instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii din comuna Săliștea;
l) urmăreşte şi răspunde de înfrumuseţarea, curățenia şi gospodărirea comunei, a activităţii de colectare, transport şi
depozitare a reziduurilor din comună;
m) asigură evidenţa gestiunii deşeurilor, colectarea selectivă a acestora;
n) participă la şedinţele Consiliului Local şi la cele ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
o) participă la ședințele comisiei locale de fond funciar;
p) semnează referate, rapoarte, informări privind activitatea compartimentelor Primăriei;
q) asigură, prin compartimentele din subordine, măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor ştiinţifice,
culturale, artistice, organizate cu ocazia sărbătoririi unor evenimente şi manifestări cu caracter naţional sau local;
r) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
C. ADMINISTRATORUL PUBLIC
a) asigură şi răspunde de elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii publice proprii,
pentru lucrările de investiţii şi reparaţii, pentru instituţii de învăţământ şi fundamentează bugetul local, necesar acestora,
împreună cu contabilul Primăriei;
b) asigură şi răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobilele aflate în administrarea Primăriei şi
fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparaţii capitale şi de întreţinere;
c) răspunde de administrarea şi valorificarea, conform legii, a bunurilor care aparţin comunei Săliștea;
d) ține evidența contractelor;
e) asigură managementul proiectelor, atât a celor cu finanțare din fonduri europene, cât și a celor din fonduri
guvernamentale și locale, managementul achizițiilor publice;
f) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
D. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile Consiliului
Local;
b) participă la şedinţele Consiliului Local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi primar, precum şi între
aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute
la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de
zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactarea hotărârilor Consiliului Local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului
Local;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele Consiliului Local a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz,
înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte consilierii locali care se
încadrează în dispoziţiile art. 228, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; informează preşedintele de
şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de
lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhivă;
p) comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Camerei Notarilor Publici, precum şi Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;
q) îndeplinește, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:
- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei
publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
- legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.
r) urmăreşte şi verifică modul de ducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentelor din cadrul Primăriei;
s) asigură aducerea la cunoştinţa cetăţenilor, a legilor şi a altor acte normative;
t) este secretarul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar;

u) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din compartimentele pe
care le coordonează;
v) înmânează citațiile sau alte acte de procedură, destinatarului înștiințat de agentul procedural, prin afișare pe ușa
locuinței sale, menționând că are obligația de a se prezenta la sediul Primăriei în vederea întocmirii dovezii de înmânare a actului
de procedură sau după caz a procesului-verbal (cu respectarea dispozițiilor art. 153 - 173 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
w) comunică documentele de înmânare expeditorului;
x) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
E. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, RESURSE UMANE, STARE CIVILĂ
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
a) coordonează lucrările pentru alegerile locale, Camerei Deputaţilor, Senatului şi preşedintelui;
b) face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare;
c) face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru organizarea adunărilor publice şi a
sediilor secţiilor de votare;
d) asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de votare, pentru scrutinele stabilite şi le
predă preşedinţilor acestora;
e) asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale;
f) transmite informaţii solicitate de formaţiunile de evidenţă a populaţiei;
g) ţine evidenţa persoanelor care au pierdut drepturile electorale şi procedează în conformitate cu legea;
h) actualizează registrul electoral;
i) ţine evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi parafelor;
j) predă şi preia de la compartimentele funcţionale ştampilele, parafele şi sigiliile pe bază de proces-verbal;
k) păstrează ştampilele, sigiliile şi parafele scoase din uz şi procedează la distrugerea acestora în baza unui procesverbal, aprobat de conducerea Primăriei;
l) elaborează statutul comunei;
m) implementează strategia naţională anticorupţie;
n) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
RESURSE UMANE
a) întocmește și gestionează documentele de evidență a personalului;
b) asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonată
metodologic;
c) întocmește contractele individuale de muncă;
d) întocmește actele adiționale la contractele individuale de muncă;
e) înregistrează și transmite, în mod corect și la termen, datele în REVISAL;
f) înregistrează contractele individuale de muncă în REVISAL;
g) înregistrează și transmite modificările din actele adiționale în REVISAL;
h) înregistrează și transmite suspendările, modificările, încetările de activitate în REVISAL;
i) întocmește registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
j) întocmește planul de pregătire profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării primarului;
k) organizează recrutarea și selecția personalului, organizează promovarea personalului;
l) întocmește și gestionează documentele de angajare a personalului;
m) organizează evaluarea performanței angajaților;
n) întocmește pontajele;
o) comunică eficient cu angajații și eliberează la termen toate documentele solicitate de aceștia;
p) realizează planificarea concediilor anuale, la sfârșitul unui an calendaristic;
q) primește și arhivează cererile de concedii (de odihnă, pentru evenimente speciale, fără plată, de formare
profesională);
r) primește, analizează și arhivează formularele de concedii medicale;
s) întocmește referate pentru emitere dispoziții de modificări de salarii;
t) colaborează cu conducerea în vederea întocmirii fişelor de post;
u) întocmește, actualizează, gestionează şi își asumă răspunderea pentru dosarele profesionale ale funcţionarilor
publici, precum şi pentru dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;
v) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a
contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia
privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;
w) întocmește notele de lichidare, adeverințe privind calitatea de salariat și adeverințe de vechime;
x) întocmeşte dări de seamă statistice, rapoarte și informări privind resursele umane;
y) colaborează cu conducerea în vederea întocmirii documentațiilor privind modificarea organigramei, statului de
funcții și a numărului de personal, aprobarea/modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului, aprobarea/modificarea regulamentului intern, pe care le supune aprobării Consiliului Local;
z)
asigură sănătatea și securitatea în muncă;
aa) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
STARE CIVILĂ
a) întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, și
eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
b) înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de mențiuni pentru

înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;
c) eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și
fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată, precum și a
reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după
caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
e) trimite structurilor de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativteritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil,
comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor
români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de
identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu;
f) trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență
militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;
g) trimite structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială,
până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
h) întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național
de Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;
i) dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea
deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;
j) atribuie codurile numerice personale, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în
condiții de deplină securitate;
k) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru
anul următor, și îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul
existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
m) primește cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi
transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
n) primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al
persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile
respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii
aprobării;
o) primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele
ce le susțin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună
cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de catre S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
p) primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a
erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmescte documentația și referatul
cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;
q) primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și
referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu
avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
r) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele
din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
s) sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de
stare civilă cu regim special;
t) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare
reintregirii familiei aflate în străinătate;
u) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă
pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;
v) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de
transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de
stare civilă;
w) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea,
modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea
judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
x) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la
cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
y) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
z) colaborează cu direcțiile de sănătate județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a
gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nounăscuți și neînregistrați la starea civilă;
aa) colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală pentru Protecția Copilului, denumită în continuare D.G.P.C., și
reprezentanții serviciului public de asistență socială, denumit în continuare S.P.A.S., și unitățile de poliție, după caz, pentru
cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a
persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și
pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
bb) transmite lunar la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici;
cc) transmite semestrial la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte;
dd) oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
ee) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.

F. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE, RELAŢII CU PUBLICUL,
REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR, CADASTRU ȘI URBANISM
MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
a) organizează Monitorul Oficial Local;
b) asigură publicarea oricăror documente, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
c) respectă prevederile legale cu privire la organizarea şi publicarea Monitorului Oficial Local.
RELAŢII CU PUBLICUL
a) înregistrează corect şi în termen în registrul de intrări-ieşiri al Primăriei toate documentele şi cererile cetăţenilor,
precum şi ale salariaţilor instituţiei;
b) urmărește rezolvarea în termen a cererilor adresate compartimentelor de specialitate pentru a returna răspunsurile
solicitate de cetăţeni în termenele legale;
c) asigură accesul la informațiile de interes public, prin publicarea acestora atât la sediul instituției, cât și pe pagina de
internet, actualizarea permanentă a acestora, înregistrarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi reclamaţiilor
administrative în registre speciale, întocmirea și comunicarea adreselor de răspuns ale instituției, organizarea şi funcţionarea
punctului de informare-documentare conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
întocmirea/publicarea/comunicarea raportului anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, a raportului anual privind
transparența decizională, a buletinului informativ, a raportului periodic de activitate;
d) implementează şi raportează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în cadrul “Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul” prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1723/2004;
e) acordă relaţii şi informează cetăţenii cu privire la problemele solicitate;
f) primeşte şi înregistrează petiţiile (cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau e-mail),
adresate de cetăţeni sau o organizaţie legal constituită, Consiliului Local şi Primăriei comunei Săliștea;
g) conduce registrul de evidenţă a petriţiilor adresate Consiliului Local, Primăriei comunei Săliștea;
h) transmite petiţiile, pe bază de semnătură, persoanelor nominalizate de primar, viceprimar, secretar, pentru
soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor;
i) urmăreşte modul de soluţionare şi redactare în termen a răspunsurilor, de către persoanele cărora le-au fost
repartizate petiţiile spre soluţionare;
j) înregistrează petiţiile greşit adresate şi le transmite autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii
rezolvarea problemelor sesizate şi înştiinţează petiţionarul despre aceasta;
k) asigură clasarea petiţiilor anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului;
l) atenţionează persoana care are repartizată o petiţie cu 5 zile înainte în legătură cu expirarea termenului de
soluţionare;
m) sesizează conducerea instituţiei despre depăşirea termenului de soluţionare a petiţiilor şi informează, ori de câte ori
este nevoie, despre problemele şi aspectele sesizate privind modul de soluţionare a petiţiilor de către persoanele nominalizate
pentru soluţionarea acestora;
n) comunică petiţionarului, la cererea acestuia, informaţii cu privire la stadiul de soluţionare a petiţiei adresate de către
acesta Primăriei;
o) asigură expedierea răspunsurilor către petiţionar şi arhivarea petiţiilor;
p) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul instituţiei;
q) facilitează modalitatea adresării în scris, prin comunicarea şi mediatizarea adresei de e-mail, pentru transmiterea
solicitărilor şi petiţiilor;
r) gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de către presa scrisă şi
audio-vizuală;
s) sprijină pe timpul documentării în teren şi furnizează informaţii de interes public reprezentanţilor mass-mediei
locale şi centrale;
t) pregătește şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante
evenimente din activitatea unităţii în care lucrează;
u) realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei internet;
v) prezintă, în numele conducerii unităţii, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
w) transmite operativ, prin apariţii publice, informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;
x) asigură condiţiile necesare dezvoltării relaţiilor cu alte localităţi din străinătate, asocierii, înfrăţirii cu alte localităţi;
y) organizează şi asigură primirea în audienţă a cetăţenilor, realizând lucrările de secretariat pentru audienţe şi
conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de cetăţeni în timpul audienţelor şi urmăreşte
soluţionarea acestora de către compartimente, în cazul în care nu pot fi rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor
către cetăţeni;
z) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
REGISTRU AGRICOL
a) întocmește și conduce registrul agricol;
b) înscrie datele în termenele stabilite de lege în registrul agricol, completează la timp, ține la zi, centralizează în
termenul legal datele din registrul agricol, operează şi transmite datele în sistem naţional;
c) veghează la întocmirea corectă a declarațiilor date de către capul gospodăriei, pentru persoanele fizice/organele de
conducere, pentru persoanele juridice, în vederea înscrierii datelor în registrul agricol;
d) verifică, prin consultare cu responsabilul de urbanism, inginerul de la Direcția Agricolă Alba și medicul veterinar,
veridicitatea declarațiilor;
e) comunică datele înscrise în registrul agricol pentru persoanele care nu au domiciliul în comună, primăriilor în care

aceste persoane au domiciliul;
f) întocmește situații statistice privind datele înscrise în registrul agricol;
g) face verificările necesare cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care
se solicită eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor
din registrul agricol;
h) pe baza datelor înscrise în registrul agricol, întocmește dovezi, adeverințe, atestate de producător şi carnete de
comercializare a produselor din sectorul agricol, certificate constatatoare și răspunde de veridicitatea datelor înscrise în acestea;
i) înfiinţează, organizează şi gestionează registrele pentru evidenţa, pe suport de hârtie şi electronic, a atestatelor de
producător şi carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, în condiţiile actelor normative care reglementează
acest aspect;
j) înregistrează și ține evidența proceselor-verbale de daune la animale sau la producția agricolă, se îngrijește de
comunicarea acestora la solicitarea celor interesați;
k) participă la constatarea și evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pășuni sau fânețe (generic pagube agricole);
l) participă la recepția lucrărilor ce se execută pe pajiști;
m) facilitează legătura dintre cetățeni și alte instituții abilitate în domeniul agricol;
n) verifică exactitatea datelor agricole înscrise în contractele de arendă;
o) întocmește toate documentele privind obţinerea de subvenţii şi alte facilităţi din partea statului de către proprietarii
de terenuri şi animale;
p) asigură aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
q) verifică în teren exactitatea datelor declarate de către fiecare gospodar;
r) transmite în termenul legal situaţiile statistice privitoare la situaţia terenurilor, animalelor etc., către organismele
judeţene abilitate;
s) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
FOND FUNCIAR, CADASTRU
a) identifică și marchează corect zonele pe baza planurilor topografice;
b) elaborează schemele de trasare cu respectarea metodologiilor, astfel încât să se asigure legarea axelor principale de
punctele bazei topografice;
c) trasează corect punctele caracteristice utilizând metode de trasare adecvate;
d) materializează în totalitate baza de trasare prin implantarea corectă a bornelor de marcare;
e) verifică trasarea și marcarea, astfel încât acestea să corespundă proiectului;
f) întocmește procesele-verbale în conformitate cu metodologia de lucru;
g) întocmește, actualizează cu atenție și în timp util documentațiile de cadastru general respectând întocmai legislația
din domeniu;
h) corelează documentația cu planul cadastral prin identificarea tuturor modificărilor apărute la acesta și prin
transpunerea lor corectă în documentație;
i) administrează informațiile cu ajutorul tehnicii de calcul;
j) salvează corect, conform cerințelor, datele;
k) execută măsurătorile specifice cu ajutorul instrumentelor corespunzătoare mărimilor de măsurat;
l) verifică și înregistrează rezultatele măsurătorilor efectuate;
m) efectuează calculele specifice topografiei;
n) întocmește schițele și desenele la scară;
o) asigură aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
p) îndrumă şi sprijină locuitorii comunei în acţiunea de combatere a bolilor şi dăunătorilor în perioadele anunţate de
instituţiile competente;
q) participă la evaluarea producţiei agricole în cazul calamităţilor naturale şi al distrugerii diferitelor culturi,
constatarea pagubelor provocate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a
celor produse de animale, pe suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale;
r) ţine evidenţa strictă a tuturor terenurilor aflate în domeniul privat şi în domeniul public al comunei;
s) rezolvă sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
URBANISM
a) operează în sistemul RENNS şi transmite datele în sistem naţional;
b) ține evidența autorizațiilor și certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire-desființare;
c) informează șeful ierarhic superior în ceea ce privește termenele de valabilitate a autorizațiilor de construire;
d) ține evidența controalelor în teren privind respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
e) realizează urmărirea curentă a comportării în exploatare a construcţiilor, prin întocmirea de rapoarte ce vor fi
menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiilor;
f) ține evidența proceselor-verbale de recepție și transmite procesele-verbale întocmite în maximum 3 zile, la
compartimentul taxe și impozite;
g) gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire-desființare;
h) efectuează analiza operativă privind respectarea structurii și conținutului documentelor depuse și restituirea, după
caz, a documentației necorespunzătoare;
i) urmăreşte respectarea planului urbanistic general, a regulamentului general de urbanism, a regulamentului local de
urbanism şi amenajarea teritoriului şi stabileşte măsurile necesare realizării acestora;
j) efectuează procedurile prevăzute de lege privind vânzarea terenurilor situate în extravilan;
k) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.

G. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi
transmiterea acestora către A.J.P.I.S. Alba;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor
prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea
stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de
asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de
asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor
situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în
vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia
locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o
propune spre aprobare Consiliului Local şi răspunde de aplicarea acesteia;
k) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
l) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială
în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
m) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de
excluziune socială;
n) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
o) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru
susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
p) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
q) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi
serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
r) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
s) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
t) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune,
şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
u) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi
serviciile sociale disponibile;
v) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor
vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
w) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi
monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
x) sprijină persoana responsabilă cu contractarea serviciilor sociale, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în
aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
y) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii
performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
z) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
aa) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
bb) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din comună, precum şi modul de respectare a
drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
cc) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi;
dd) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu
handicap;
ee) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu
persoane juridice, publice ori private;
ff) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
gg) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile
pe plan local;
hh) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
ii) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
jj) colaborează cu D.G.A.S.P.C. Alba în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate
datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
kk) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din comună, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor,
asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin Ordin al

Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale;
ll) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
mm) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru
prevenirea separării copilului de familia sa;
nn) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau
beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
oo) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra
drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
pp) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de
prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
qq) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi
urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
rr) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile
legii;
ss) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc
obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
tt) colaborează cu D.G.A.S.P.C. Alba în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile
solicitate din acest domeniu;
uu) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la
prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie
specială;
vv) consiliază persoanele defavorizate sau solicitante de prestaţii sociale;
ww) îndeplinește atribuţiile prevăzute de art. 106 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
xx) asigură protecţia persoanelor vârstnice conform Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, consilierea în domeniul asistenţei sociale, constituirea bazei de date cu persoanele vârstnice care au nevoie de protecţie
socială specială;
yy) asigură măsurile şi acţiunile prevăzute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare (monitorizarea cazurilor, informarea şi sprijinul lucrătorilor de poliţie,
identificarea situaţiilor de risc, etc.);
zz) asigură primirea ajutoarelor alimentare, păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, gestionarea,
distribuirea acestora către persoanele îndreptăţite în baza cupoanelor individuale, a actelor de identitate, a listelor suplimentare
cu persoanele care intră în categoriile beneficiare de ajutoare alimentare între data constituirii bazei de date şi data distribuirii sau
care din eroare nu au fost cuprinse în baza de date furnizată; transmiterea către Ministerului Fondurilor Europene a documentelor
solicitate;
aaa) soluţionează cererile privind acţiuni şi măsuri de protecţie socială diversă;
bbb) îndeplinește atribuțiile ca responsabil de caz de prevenire pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale
speciale din comuna Săliștea, conform Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap,
a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor
cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
ccc) întocmeşte rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, rapoartele semestriale de activitate
pentru asistenţii personali;
ddd) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
CENTRUL SOCIAL
a) asigură hrana unui anumit număr de persoane defavorizate;
b) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
ASISTENȚI PERSONALI
a) asigură alimentaţia corespunzătoare deficienţei;
b) serveşte masa respectând orele de masă, asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare necesare;
c) alimentează direct sau sprijină bolnavul care are nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea
deprinderilor de autonomie;
d) asigură igiena corporală a bolnavului, a lenjeriei de corp, articolelor de îmbrăcăminte, lenjeriei de pat şi
cazarmamentului; după caz, însoţeşte bolnavul la grupurile sanitare, baie, etc.;
e) organizează şi răspunde de întreţinerea curăţeniei şi asigură condiţiile igienico-sanitare în spaţiile de cazare;
f) participă activ la umanizarea condiţiilor de viaţă a persoanei îngrijite, implicându-se permanent în viaţa cotidiană;
g) asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare şi ia măsurile
ce se impun (transport spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu);
h) tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap şi nu abuzează fizic sau moral de starea de
incapacitate în care se găseşte aceasta;
i) sesizează autorităţile publice locale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în termen de 48
de ore de la luarea la cunoştinţă, despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap, de
natură să modifice acordarea drepturilor sau a accesibilităţilor prevăzute în legislaţia în vigoare cu privire la protecţia specială şi
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
j) respectă şi sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti: kinetoterapie, energoterapie, terapie
ocupaţională, iniţiate de centrele de recuperare;
k) realizează integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav/planul individual de servicii al persoanei

adulte cu handicap grav;
l) stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire, stabilind relaţii afective cu aceasta;
m) participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de către Primăria Săliștea al cărei angajat
este şi de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi
identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele,
lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de
familie;
c) semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la
servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune
socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;
d) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la
implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu
precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
e) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor,
gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;
f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special
persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
g) informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos
şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu
personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, iar pentru aspectele ce
ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
h) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a
medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale
rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita
competenţelor profesionale;
i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, atunci când identifică în teren un membru al
comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
j) identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv
TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate
de specialitate;
k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. - şi participă
la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;
l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform
modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii;
m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat
(DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de
sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu
eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra
serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat
serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de
urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art.
109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală
şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
o) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care
necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul
epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, în limita competenţelor profesionale;
r) identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea
intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
s) întocmește evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv
registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice
activităţilor desfăşurate;
t) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de
Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor
personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
u) desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din
comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea
integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul
sanitar, acolo unde este cazul;
v) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform
legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă
prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea
impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;
w) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de
programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical,
economic sau social;

x) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi
persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale;
y) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
H. COMPARTIMENTUL BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE
BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE
a) realizează introducerea, verificarea, salvarea și tipărirea diferitelor documente financiar-contabile;
b) realizează înregistrarea, sortarea, îndosarierea, arhivarea și depozitarea documentelor financiar-contabile;
c) transmite documentele către autorități și colaboratori, cu respectarea termenelor prevăzute de lege;
d) verifică respectarea circuitului documentelor financiar-contabile în interiorul unității;
e) stabilește prioritățile zilnice din punct de vedere financiar-contabil;
f) analizează şi soluţionează, în spiritul legislaţiei în vigoare şi în limitele competenţei, toate sesizările, obiecţiile,
plângerile, contestaţiile primite spre rezolvare; organizează evidenţa acestora şi ia măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a
acesteia;
g) informează, ori de câte ori este nevoie, conducătorul unității asupra tuturor aspectelor din sfera sa de activitate și
propune măsurile ce se impun;
h) raportează către conducătorul instituției toate neregulile sau problemele apărute în timpul procesului de muncă;
i) efectuează verificările în aceeași zi sau cel târziu a doua zi, a documentelor de încasări și plăți predate de casier,
dacă soldul înscris în registrul de casă este stabilit corect, precum și controlul inopinant al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin
numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă;
j) elaborează proiectul de buget;
k) elaborează şi fundamentează programe de investiţii anuale şi de perspectivă, pentru obiectivele de interes local;
l) pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului local, în faza de proiect şi în faza de finalizare;
m) urmăreşte efectuarea cheltuielilor prevăzute de bugetul local;
n) asigură alocarea de fonduri din buget, în funcţie de necesităţile stricte de finanţare şi corelat cu gradul de realizare
fizică a investiţiei respective;
o) verifică şi analizează exactitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului local, avizează
şi întocmeşte documentele necesare, pe care le supune aprobării Consiliului Local şi ordonatorului principal de credite;
p) face repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi bugetelor unităţilor subordonate
Consiliului Local;
q) asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate, alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi
reprezentând cheltuieli ale Primăriei comunei şi ale instituţiilor publice din subordine;
r) asigură controlul financiar de gestiune proprie, verifică respectarea dispoziţiilor legale, privitoare la gestionarea şi
gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor din evidenţa
tehnico-operativă;
s) realizează calcularea drepturilor salariale, concediilor de odihnă, concediilor medicale, primelor pentru salariaţii
aparatului propriu al Primăriei şi serviciilor subordonate pe baza foii lunare de pontaj;
t) realizează întocmirea lunară a statelor de salarii pentru salariaţii aparatului propriu al Primăriei şi serviciilor
subordonate, a statelor de salarii pentru asistenţii personali, indemnizaţiile pentru consilierii Consiliului Local, indemnizaţiile
persoanelor cu handicap, conform actelor normative în vigoare;
u) realizează calcularea obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate,
bugetul asigurărilor de şomaj pentru salariaţii aparatului propriu al Primăriei, serviciilor subordonate, asistenţilor personali,
indemnizaţiile pentru consilierii Consiliului Local, indemnizaţiile persoanelor cu handicap;
v) verifică lunar registrul de casă;
w) realizează întocmirea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a dării de seamă statistice cu privire la salarizare
pentru Direcţia de Statistică Alba, A.J.P.I.S. Alba, A.J.F.P. Alba, Trezoreria Alba Iulia şi depunerea acestora în termen;
x) efectuează întocmirea lunară a declaraţiilor privind asigurările de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările
privind fondul de şomaj, impozitul pe salarii şi depunerea acestora în termen;
y) asigură instalarea şi utilizarea programelor de la A.J.F.P. Alba privind raportările trimestriale referitoare la darea de
seamă, buget, instalarea programului de raportare lunară pentru şomaj la A.J.O.F.M. Alba şi pentru contribuţia socială de sănătate
la C.N.P.A.S. Alba;
z) întocmește diferite situaţii de personal-salarizare solicitate de conducerea instituţiei sau alte organe ierarhic
superioare;
aa) întocmește centralizatoare lunare privind operaţiunile de încasări şi plăţi prin bancă, pentru buget şi autofinanţate pe
capitole şi titluri, pe baza cărora întocmeşte nota contabilă;
bb) ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, a vechimii în muncă, pentru stabilirea sporului de
vechime pe fiecare salariat în parte din cadrul aparatului propriu al Primăriei, serviciilor subordonate şi asistenţilor personali;
cc) răspunde de inventarierea bunurilor ce aparţin Primăriei şi instituţiilor subordonate;
dd) ţine evidenţa sintetică şi analitică pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori,
cheltuieli curente pe capitole şi subcapitole;
ee) răspunde de înregistrarea documentelor şi a evidenţelor pe care le întocmeşte;
ff) răspunde de întreaga activitate contabilă;
gg) întocmeşte documentaţia privind încheierea exerciţiului financiar anual respectând metodologia în domeniu
elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
hh) efectuează plăţi pe baza actelor justificative;
ii) ţine evidenţa separată a veniturilor şi cheltuielilor la Căminul Cultural;
jj) gestionează valorile materiale;
kk) face aprovizionarea cu rechizite, materiale de întreţinere şi curăţenie, carburanţi, materiale de întreţinere a
obiectivelor din patrimoniul public şi privat al comunei;
ll) verifică modul de evidenţă şi urmăreşte realizarea veniturilor din impozite, taxe locale, chirii, redevențe;
mm) răspunde de realitatea şi legalitatea actelor întocmite în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu;

nn) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
TAXE ȘI IMPOZITE
a) stabilește, constată, urmărește taxele şi impozitele, majorările de întârziere, penalitățile, amenzile și orice alte
venituri ale bugetului local, de la persoane fizice şi juridice, conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor Consiliului Local;
b) întocmește programul anual de control fiscal la persoanele juridice şi efectuează acest control;
c) depistează cazurile de evaziune fiscală prin verificarea inopinată a celor declarate de contribuabili persoane fizice şi
juridice, cu ceea ce există concret în teren şi în evidenţele contabile ale acestora, în cazul persoanelor juridice şi completează
situaţiile legale în aceste cazuri;
d) aplică amenzi şi penalităţi celor care nu-şi declară în termen bunurile dobândite, în vederea sustragerii de la plata
obligaţiilor fiscale, urmărește depunerea în termen a declaraţiilor de impunere şi a declaraţiilor rectificate;
e) editează, urmărește şi asigură transmiterea la timp a înştiinţărilor de plată către contribuabilii persoane fizice şi
către contribuabilii persoane juridice, inclusiv prin deplasarea în teren la sediul contribuabililor;
f) păstrează în bune condiţii evidenţa şi documentele, inclusiv dosarele fiscale pentru fiecare contribuabil în parte;
g) întocmește şi completează borderoul de debitare sau scădere pentru toate impunerile pe care le efectuează, pe baza
declaraţiilor de impunere, a declaraţiilor rectificative şi în alte situaţii prevăzute de lege;
h) răspunde pentru corecta impunere, precum şi pentru corectitudinea situaţiei pe fiecare contribuabil în parte;
i) soluţionează cererile de înlesnire la plată, organizează evidenţa separată a acestora şi păstrează în bune condiţii
această evidenţă;
j) întocmește documentele impuse de legislaţia în vigoare privind impozitele şi taxele pe care le are în sarcină, privind
prescripţia şi insolvabilitatea pentru partida proprie;
k) colaborează, când este cazul, cu alte organe (Ministerul Finanţelor, Poliţia, etc.);
l) eliberează, în condiţiile legii, cu maximă responsabilitate, certificatele fiscale;
m) execută lucrările de închidere şi deschidere a fiecărui an fiscal pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice,
editând şi toate situaţiile legate de acestea;
n) înfiinţează şi conduce matricolele pentru clădiri, terenuri, terenuri proprietate de stat şi mijloace de transport şi
urmărește permanent actualizarea acestora;
o) răspunde în limitele prevăzute de lege pentru debitele prescrise din cauza neconstatării şi stabilirii la termen la
persoanele fizice și juridice;
p) ţine evidenţa mijloacelor de transport;
q) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
I. COMPARTIMENTUL CULTURĂ
BIBLIOTECA
a)
b)
c)
d)

organizează, gestionează şi actualizează fondul de carte şi publicaţii;
răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii;
răspunde de protejarea bunurilor din bibliotecă;
distribuie cărţi cititorilor pe bază de fişe individuale de împrumut şi se preocupă de restituirea acestora în termenul

legal;
e) în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii cărţilor de către cititori, întocmeşte documentele legale pentru
recuperarea contravalorii acestora;
f) organizează activităţi de lectură, informare, documentare şi educaţie, preocupându-se de atragerea populaţiei la
lectură;
g) colecţionează toate categoriile de documente strict necesare organizării activităţii de informare şi lectură la nivelul
comunităţii locale;
h) organizează activităţi culturale;
i) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
CĂMINUL CULTURAL
a) organizează activităţi culturale, ţine legătura cu organizaţiile şi instituţiile culturale;
b) promovează cultura tradițională, activitățile în cadrul Căminelor Culturale;
c) elaborează proiectele/programele cultural-artistice și de educație permanentă;
d) pregătește implementarea proiectelor/programelor cultural-artistice;
e) administrează Căminele Culturale, ține evidența dotărilor acestuia, asigură întreținerea și curățenia acestora;
f) asigură curățenia și întreținerea sălii de sport;
g) răspunde de utilizarea în condiții optime a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în gestiunea Căminelor
Culturale, pe durata desfășurării activităților culturale;
h) răspunde de închirierea spaţiilor Căminelor Culturale cu ocazia diverselor evenimente;
i) asigură derularea în condiţii corespunzătoare a spectacolelor şi manifestaţiilor culturale în incinta Căminelor
Culturale;
j) informează lunar şi semestrial primarul cu privire la manifestările culturale organizate;
k) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
J. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ÎNTREŢINERE, REPARAȚII
a) întreţine spaţiul verde al Primăriei şi plantele din incinta instituţiei;
b) întreține mobilierul instituției și execută reparațiile la toate componentele de mobilier defecte;
c) asigură curățenia și întreținerea vestiarului terenului sintetic;
d) ține evidența închirierilor și consumurilor de energie electrică, apă, gaz pentru spațiile aparținând Primăriei
comunei Săliștea;

e)
f)
g)
h)
i)

înştiinţează conducerea Primăriei despre producerea unor evenimente neprevăzute, unor situaţii de urgenţă;
se îngrijește de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, apă caldă, electrice și sanitare;
execută reparațiile curente și lucrările de întreținere ale acestora când acestea intră în competența sa;
se îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice și mecanice din spațiile unității;
urmărește încadrarea strictă în normele de consum privind energia electrică alocată urmărind zilnic consumul

acesteia;
j) execută lucrări de reparații de uși, ferestre, garduri;
k) realizează lucrări de zugrăveli ușoare, de reparații ale pereților, vopsire lavabilă, vopsire a lemnăriei;
l) igienizează spațiile unității, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie;
m) curăță și întreține curtea instituției și trotuarele din jurul instituției;
n) răspunde de integritatea, întreținerea, consumul, precum și întocmirea documentelor aferente (foi de parcurs,
documente privind alimentarea cu combustibili, revizie, asigurare) pentru autovehicul/aparatura/utilajele din dotare;
o) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
K. COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ
a) organizează şi conduce acţiunile echipelor voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii,
explozii şi alte situaţii de urgenţă;
b) planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative;
c) asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului
serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
d) conduce procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor
întocmite în acest scop;
e) asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării
din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările
situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
f) urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei pe
baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
g) întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de
urgenţă pe care o actualizează permanent;
h) asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal;
i) informează primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
j) verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a serviciului voluntar;
k) execută instructaj general şi periodic cu personalul din Primărie şi din instituţiile subordonate Primăriei;
l) întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului, informându-l pe primar despre acestea;
m) controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe
teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinere corespunzătoare;
n) ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
o) ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
p) urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în
conducerea serviciului;
q) participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională;
r) participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului;
s) verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici
din raza localităţii;
t) face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
u) pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;
v) ţine evidenţa participării personalului la intervenţie;
w) execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii
incendiilor;
x) organizează periodic acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra
măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
y) asigură întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea
extraselor din acest planuri din care au fost excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul
Primăriei;
z) asigură centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi
transmiterea rapoartelor prevăzute de Ordinul menționat mai sus;
aa) afişează în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum
şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei;
bb) stabilește, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în
unitatea sa, le actualizează ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane
interesate;
cc) asigură identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor
stabilite;
dd) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, asigură respectarea condiţiilor
care au stat la baza eliberării acestora;
ee) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, prezintă
documentele şi informaţiile solicitate, astfel încât să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în vreun fel efectuarea acestora;
ff) permite alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
gg) întocmește, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit
legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile
pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor,

substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
hh) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabilește atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de
muncă;
ii) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi
verifică respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au
acces în unitatea sa;
jj) asigură constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă voluntar, precum şi funcţionarea acestuia
conform reglementărilor în vigoare;
kk) solicită şi obţine avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de competenţă ale serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
ll) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
mm) permite, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de
antrenament şi participă la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
nn) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, conform
instrucţiunilor furnizate de proiectant;
oo) asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă voluntar pentru intervenţie;
pp) asigură şi pune în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva
incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale;
qq) stabilește şi transmite către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare
împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor
respective;
rr) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a
oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
ss) utilizează în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
tt) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor;
uu) participă la instruirile şi exerciţiile practice efectuate de către medicul de medicina muncii, I.S.U. Alba şi
conducerea instituţiei;
vv) acordă primul ajutor, în caz de nevoie, personalului din instituţie;
ww) coordonează activitatea de stingere a incendiilor şi de evacuare a personalului din unitate;
xx) stabilește legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor,
serviciul medical de urgenţă, salvare, pompieri;
yy) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
L. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI LUCRĂRI PUBLICE
a) întocmește forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice pe baza listei cuprinzând necesităţile
compartimentelor de specialitate ale instituţiei, listă definitivată şi aprobată de către comisia desemnată în acest sens, în funcţie
de gradul de prioritate al necesităţilor, obiectivitatea acestora, anticipările privind fondurile ce urmează a fi alocate în bugetul
local sau ce pot fi atrase din alte surse;
b) definitivează programul anual al achiziţiilor publice după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în
curs, în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate;
c) modifică programul anual al achiziţii publice în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate;
d) organizează, derulează şi finalizează procedurile prevăzute de lege, de atribuire a contractelor de achiziţie publică
(achiziţii de produse, servicii sau lucrări);
e) publică anunţurile de intenţie, anunţurile/invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire aferente procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziţie publică;
f) întocmește referatele în vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de evaluare a ofertelor
pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice;
g) informează ofertanţii participanţi la procedură privind rezultatul acesteia în baza raportului procedurii întocmit de
către comisia de evaluare a ofertelor;
h) întocmește referatele de restituire a garanţiilor de participare;
i) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice;
j) asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, UCVAP, în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii;
k) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare.
M. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
a) amenajează și întreține zonele verzi, parcurile și grădinile publice, terenurile de sport, locurile de agrement și
terenurile de joacă pentru copii;
b) realizează precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor comunale vegetale, a reziduurilor menajere și stradale;
c) întreține curățenia pe căile publice;
d) realizează curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp
de polei și îngheț;
e) întreține străzile, drumurile, podurile în tot timpul anului de pe raza domeniului public al comunei, în scopul
menținerii stării de funcționare a acestora;
f) realizează depozitarea controlată a deșeurilor vegetale și administrarea deponeului;
g) execută decolmatare sanțuri și curățat drumuri de aluviuni;
h) curăță și salubrizează digurile și malurile, cursurile de apă;
i) transportă materiale, agregate balastieră pentru întreținerea drumurilor/spațiilor pubice;
j) amenajează, organizează și exploatează parcările, locurile publice de afișaj și reclame, panourile publicitare,
mobilierul urban și ambiental;

k) execută prestări servicii cu utilajele din dotare;
l) execută exploatare mijIoace și utilaje, reparații și întreținerea acestora;
m) realizează colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
n) execută lucrări de întreținere a domeniului public și privat;
o) intervine în cazul unor situații de urgență, susține acțiunile S.V.S.U. Săliștea;
p) asigură transportul hranei la domiciliul beneficiarilor Centrului social;
q) comunică cetățenilor comunei adresele și înștiințările din partea Primăriei;
r) răspunde personal de integritatea, întreținerea, consumul, precum și întocmirea documentelor aferente (foi de
parcurs, documente privind alimentarea cu combustibili, revizie, asigurare) pentru autovehicul/aparatura/utilajele din dotare;
s) înştiinţează conducerea Primăriei despre producerea unor evenimente neprevăzute, unor situaţii de urgenţă;
t) rezolvă toate sesizările şi adresele din partea cetăţenilor comunei, cât şi a forurilor superioare;

Luni – vineri

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
800 - 1600
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni – miercuri – 830 – 1630;
Joi - 830 – 1830;
Vineri - 830 – 1630.
PROGRAMUL DE AUDIENŢE
STĂNILĂ AUREL-EMIL

PRIMAR

Joi

orele 800 -1000

LINUȚ GHEORGHE-MIRCEA
Marți

VICEPRIMAR
orele 800-1000

CHIRILUȚ MARCEL-TEOFIL
Vineri

ADMINISTRATOR PUBLIC
orele 800-1000

IONESCU MIHAELA-ALINA
Miercuri

SECRETAR GENERAL
orele 800-1000

PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE
OANA MARINELA
PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU SOCIETATEA CIVILĂ
IONESCU MIHAELA-ALINA

