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Capitolul  I 

Dispoziţii Generale 
 
Art. 1. Municipiului Alexandria este o primarie organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu Hotârârile Consiliului Local privind aprobarea organigramei, a 
numărului de personal şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului.  

Art. 2. Misiunea si scopul: soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii 
locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.  

Art. 3. Primarul îndeplineşte funcţia de autoritate publică, coordonează şi conduce aparatul de 
specialitate şi serviciile publice locale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si exercită funcția 
de ordonator principal de credite.  

Art. 4. Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
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; 
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
Art. 5. În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual, care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau dupa ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, sau după caz. 

Art. 6. Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
Viceprimarilor, Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, Administratorului public, conducătorilor 
compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, în funcţie de competenţele 
ce le revin în domeniile respective. 

Art. 7. Viceprimarii sunt subordonaţi primarului şi înlocuitorii de drept ai acestuia. Primarul 
poate delega atribuţiile sale, conform prevederilor art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si coordonează, 
îndrumă, supraveghează, răspund și controlează structurile aparatului de specialitate. 

Art. 8. Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarii îşi păstrează statutul de consilier local, fără 
a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Art. 9. În relațiile dintre Consiliul Local al Municipiului Alexandria, ca autoritate deliberativă și 
Primarul Municipiului Alexandria ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare. Primarul 
reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale, în relațiile cu autoritațile publice, cu 
persoane fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie. 

Art. 10. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către 
Primar, Viceprimarilor, Secretarului sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu 
competenţe în acest domeniu, potrivit legii. 

Art. 11. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria funcţionează în 
temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi 
eficienţă. 

Art. 12. Structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria cuprinde Direcții, coordonate de câte un Director executiv, structura de urbanism condusă 
de Arhitectul șef şi Secretarul în a căror subordine funcţionează compartimente.  
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Art. 13. Direcția nu va putea avea mai puţin de 15 posturi de execuţie în subordine. Directorii 
executivi se subordonează primarului, viceprimarilor, secretarului si administratorului public potrivit 
liniilor ierarhice stabilite în organigramă. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de 
autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o 
manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii, birouri si 
compartimente. 

Art. 14. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria sunt următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii- , principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea 
de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public -, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de 
a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - 
principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii 
identice sau similare; 

d) profesionalismul - principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini 
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa - principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să 
aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
exercitarea funcţiei publice; 

f) integritatea morală - principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite 
sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea 
funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi 
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă; 

i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii 
publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

Art. 15. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria sunt următoarele: 

a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea 
de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - 
principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în 
situaţii identice sau similare; 

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini 
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă 
natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să 
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral 
sau material; 

f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi 
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 
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g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru 
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii 
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 
cetăţenilor. 

Capitolul  II 

Atribuţiile personalului numit/încadrat pe funcţii publice de conducere  
 

Art. 16. Personalul cu funcţia de Director executiv şi Arhitect șef din aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Alexandria coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a 
Direcţiei, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, 
conform prezentului Regulament. 

Art. 17. Personalul numit/încadrat în funcţii publice de conducere are obligaţia să întocmească 
rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii  proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în 
limitele de competenţă. Proiectele de hotărâri iniţiate, vor fi prezentate Sectrtarului Municipiului 
Alexandria, însoţite de documentaţia aferentă. 

Art. 18. Personalul cu funcţia de Director executiv şi Arhitect șef aprobă metodele, tehnicile, 
programele şi acţiunile serviciilor, birourilor si compartimentelor din subordine stabilind totodată 
atribuţii, sarcini, obiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune. 

Art. 19. Personalul cu funcţia de Director executiv şi Arhitect șef are atribuţia de a organiza 
datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora în cadrul structurilor conduse şi în afara lor. 

Art. 20. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere fac propuneri şi participă la 
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine. 

Art. 21. Personalul numit/încadrat în funcţii publice de conducere are obligaţia de a modifica, 
completa după caz în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Rgulament de Organizare si 
Functionare, atribuţii exprese în fişele de post potrivit structurii pe care o coordonează.  

Art. 22. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere va evalua permanenent personalul din 
subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri 
conducerii, conform competenţelor. Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de 
referinţă în administraţia publică locală. 

Art. 23. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere întocmeşte anual necesarul de 
cheltuieli pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii structurii pe care o conduce în vederea 
includerii acestora în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Alexandria şi îl transmite 
Direcţiei Economice. 

Art. 24. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere are obligaţia să soluţioneze în 
termenul legal şi în limita competenţelor ce le revin prin prezentul Regulament de Organizare şi 
Funcţionare şi alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei. 

Art. 25. Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere răspunde legal, penal şi administrativ, 
de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcţiei, pentru orice abateri de la 
etică şi deontologia profesională. 
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Capitolul III 
Sistemul de control intern/managerial 

 
Art. 26. Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de 

control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 
concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării 
fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include de asemenea structurile 
organizatorice, metodele şi procedurile.  

Art. 27. Sistemul de control intern/managerial (SCIM) al Primăriei Municipiului Alexandria 
reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul 
instituţiei, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu 
regularitate, în mod economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate.  

Art. 28. Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Primăriei 
Municipiului Alexandria elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispoziţiilor Ordinului 
nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.  

Art. 29. Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ale 
Municipiului Alexandria, sunt: 

(1) Obiectivele generale: 
• intensificarea activităţilor de implementare, monitorizare şi evaluare a funcţionării 

modalităţilor de control din Primari Municipiului Alexandria în vederea îndeplinirii obiectivelor în 
mod economic, eficient şi eficace şi diminuării riscurilor associate realizării acestora; 

• consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor şi reglementărilor interne, precum 
şi a cerinţelor standardelor de management/control intern la structurile din Primariei Municipiului 
Alexandria; 

• îmbunătăţirea sistemului de comunicare, atât în interiorul Primariei Municipiului Alexandria, 
cât şi catre Serviciile care functioneaza in subordinea/coordonarea Primariei Municipiului Alexandria, 
pentru a permite un control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea 
deciziei ordonatorului principal de credite şi îndeplinirea obiectivelor. 

(2) Obiectivele specifice: 
• definirea cadrului conceptual specific controlului intern/managerial; 
• îndrumarea metodică privind desfăşurarea activităţilor de control intern/managerial; 

• dezvoltarea sistemelor de control a utilizării resurselor alocate, pentru prevenirea şi 
combaterea pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă, abuzuri, erori sau fraude; 

• analiza riscurilor ce însoţesc îndeplinirea obiectivelor specifice la nivelul Primariei 
Municipiului Alexandria şi stabilirea modalităţilor de diminuare a acestora; 

• identificarea modului de organizare şi funcţionare a elementelor sistemului de control intern 
în Primaria Municipiului Alexandria; 

• identificarea nivelului de realizare şi implementare a procedurilor ce decurg din cerinţele 
standardelor de control intern la nivelul Primariei Municipiului Alexandria; 

• proiectarea la nivelul Primariei Municipiului Alexandria a unor indicatori şi standarde de 
performanţă asociaţi fiecărei activităţi, care să permită analizarea, pe baza unor criteria obiective a 
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate; 

• dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi 
difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de 
comunicare între serviciile/compartimentele Primariei Municipiului Alexandria; 
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• verificarea permanentă a activitatilor şi creşterea calităţii resurselor specifice, avându-se în 
vedere participarea la cursuri de perfecţionare specifice; 

• verificarea modului de elaborare a programelor de calitate de către fiecare 
serviciu/compartiment, urmărirea realizărilor şi nerealizărilor din programele de calitate; 

• îmbunătăţirea procedurilor de control, a diferitelor procese instituţionale, elaborarea 
procedurilor de control, instruirea specifică pentru activităţile de control a diferitelor procese 
instituţionale şi elaborarea documentaţiei pentru activităţile de control. 

Art. 30. Implementarea Sistemului de control intern/managerial:  
(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alexandria se organizează şi se desfăşoară cu respectarea tuturor măsurilor, procedurilor 
şi structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern /managerial şi a 
implementării Standardelor de control intern/managerial.  

(2)  Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu 
pentru tot personalul implicat şi cade în sarcina Comisiei de monitorizare, a conducătorilor de 
compartimente implementarea şi respectarea acestuia.  

(3) Toate documentele elaborate de Comisia de monitorizare/EGR şi aprobate de conducerea 
instituţiei privind implementarea Sistemului de control intern /managerial completează de drept 
prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.  

Art. 31. Procedurile operaţionale: 
(1) Toate activităţile din compartimentele Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează şi se evaluează pe baza 
Procedurilor operaţionale, elaborate şi descrise detailat pentru fiecare operaţiune, activitate, tip de 
documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit prin dispoziţia 
primarului, care fac parte integrantă din documentele Sistemului de control intern/managerial.  

(2) Procedurile operaţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare 
compartiment în parte, se avizează de Comisia de monitorizare şi se aprobă prin dispoziţia primarului, 
se actualizează permanent în funcţie de modificările intervenite în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii şi completează de drept prevederile prezentului Regulament.  

Art. 32. Procedurile de lucru generale – operaţionale sau de sistem - stabilesc modalitatea prin 
care mai multe compartimente din Aparatul de specialitate al primarului conlucrează în vederea 
aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de 
funcţionare care trebuie respectate întocmai de către toţi salariaţii pentru a asigura implementarea şi 
respectarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de control intern/managerial pentru 
buna funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. 

 
 

CAPITOLUL VI 
Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria 

 
Art. 33.  Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria este stabilită prin organigrama, statul de funcții si a numarului de personal aprobate 
conform legii, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria și duce la îndeplinire 
sarcinile și atribuțiile administrației publice locale reieșite din Constituție, legi, ordonanțe, hotărâri ale 
guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărârile Consiliului Local și 
dispoziții ale Primarului. 
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Art. 34.  Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe compartimente funcționale, în 
condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și 
personal contractual. 

Art. 35. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria funcționează în temeiul 
Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicata, cu  modificările și completările 
ulterioare, în organizarea acestuia urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate și eficiență. 

Art. 36. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, structurile funcționale colaborează cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale organizate la nivel județean. 

Art. 37. În problemele de specialitate, structurile funcționale din componența aparatului de 
specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le 
prezintă Primarului Municipiului Alexandria, Viceprimarilor sau Secretarului care le coordonează 
activitatea, în vederea avizării și propunerii spre aprobare Consiliului Local sau Primarului 
Municipiului Alexandria, cu viza de legalitate a personalului cu atribuții în domeniul juridic și 
contrasemnarea de către secretar a actelor de autoritate ale acestora. 

Art. 38. Compartimentele funcționale răspund în fața Primarului de aplicarea prevederilor 
Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Alexandria și a Dispozițiilor Primarului municipiului 
Alexandria. 

Art. 39. Documentele care sunt solicitate de consilierii locali în vederea informării, vor fi puse la 
dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în consultarea unor 
documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Primarului Municipiului 
Alexandria, Viceprimarilor sau Secretarului Municipiului Alexandria în concordanță cu prevederile 
Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și 
completările ulterioare și a Dispoziției Primarului Municipiului Alexandria emisă în acest sens. 

Art. 40. Prin atribuțiile și responsabilitățile stabilite de lege și în condițiile prezentului 
regulament, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria îndeplinește, în principal, 
următoarele funcții: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor de acțiune 
sectorială și a proiectelor prioritare; 

b) de coordonare a serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală;  
c) de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local; 
d) de colaborare cu serviciile deconcentrate ale statului, alte instituții publice locale, precum și 

cu societatea civilă; 
e) de execuție, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile 

Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale; 
f) de monitorizare și control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local și 

dispozițiilor Primarului.  
Art. 41. Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria cuprinde 7 Direcții, dintre care 6 coordonate de câte un director executiv și o direcție 
coordonată de arhitectul șef, precum și structuri aflate în subordinea directă a Primarului Municipiului 
Alexandria. În subordinea acestor direcții funcționează servicii, birouri și compartimente. 

Art. 42. Pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de 
execuție, pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție, iar 
pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție. 

Art. 43. Directorii executivi se subordonează Primarului Municipiului Alexandria, 
Viceprimarilor Municipiului Alexandria, sau după caz, Secretarului Municipiului Alexandria sau 
Administratorului Public, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă. Aceștia vor pune în 
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aplicare programele și strategiile stabilite de autoritățile administrației publice prin stabilirea sarcinilor 
de serviciu și vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea 
obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii, birouri și compartimente. 

Art. 44. Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria se împarte în structuri permanente: direcții, servicii, birouri, compartimente. 

Art. 45. Structura organizatorică permanentă se aprobă, ori de câte ori este nevoie, prin Hotărâre 
a Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

Art. 46. Direcțiile reprezintă unități operative la nivel de instituție. Conducerea fiecărei direcții 
este asigurată de un director executiv care este ajutat în realizarea sarcinilor, după caz, de șefii de 
servicii, birouri și compartimente subordonate. Direcțiile cuprind, de regulă, mai multe servicii, birouri 
sau compartimente omogene. 

Art. 47. Serviciile reprezintă un mediu organizatoric de nivel doi cărora le este atribuită tratarea 
unor obiective sau activități specifice, cu responsabilități în consecință. Serviciile pot funcționa 
independent sau să aibă în componență birouri și compartimente. Serviciul este condus de un șef de 
serviciu. 

Art. 48. Biroul reprezintă mediul organizatoric de bază omogen sub aspect gestional. Biroul este 
condus de un șef de birou. 

Art. 49. Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date în componență 
un număr restrâns de activități care nu presupun coordonarea unui șef. 

Art. 50. Primarul are în subordinea sa un număr consilieri in cadrul Cabinetului primarului, 
numiţi în baza art. 66 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 51.  Actele care se eliberează de către Primăria Municipiului Alexandria vor fi semnate, de 
regulă, de către Primarul Municipiului Alexandria sau de Viceprimari, Administratorul public si 
Secretarul Municipiului Alexandria, în limita delegării atribuțiilor stabilite de către Primarul 
Municipiului Alexandria, de către șeful structurilor funcționale în cadrul cărora au fost întocmite, 
precum și de către salariatul de execuție care a întocmit actul. 

Art. 52. Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce.  

Art. 53. Relatiile de coordonare, verificare si control se stabilesc într Primar și Viceprimari, 
Administratorul Public și Secretarul Municipiului Alexandriape de o parte, Directorii executivi și Șefii 
de serviciu/Șefii de birou pe de alta parte, conform organigramei. 

 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATUL DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA: 

 
1. CABINETUL PRIMARULUI 

 
2. CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI 

 
3. ADMINISTRATORUL PUBLIC 

 
4. SECRETAR AL UNITATII ADMINISTRATIV TERILTORIALE 
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5. APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL 
 

6. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC 
 

7. COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SECRETATIAT 
 

8. COMPARTIMENT PROBLEME ROMI 
 

9. COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, PROTECTIE CIVILA, PSI, 
PROTECTIA MUNCII 

 
10. COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT RELATII CU ONG-urile SI 

SOCIETATEA CIVILA 
 

11. COMPARTIMENT CANCELARIE, REGISTRATURA 
 

12. DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
12.1. COMPARTIMENT JURIDIC 
12.2. COMPARTIMENT RECUPARARE CREANTE SI EXECUTARE SILITA 
12.3. COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA 
12.4. BIROUL TAXIMETRIE, AUTORIZATII COMERCIALE 

 
13. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

13.1. SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
13.2. COMPARTIMENT POLITICI FISCALE 
 

14. DIRECTIA ECONOMICA 
14.1. SERVICIUL CONTABILITATE BUGET SALARIZARE RESURSE UMANE 

14.1.1. COMPARTIMENT CONTABILITATE 
14.1.2. COMPARTIMENT FINANCIAR - CASIERIE 
14.1.3. COMPARTIMENT BUGET 
14.1.4. COMPARTIMENT SALARIZARE 
14.1.5. COMPARTIMENT RESURSE UMANE 
14.1.6. COMPARTIMENT MONITORIZARE UNITATI INVATAMANT 
14.1.7. COMPARTIMENT APROVIZIONARE 

14.2. COMPARTIMENT CULTURA SPORT TINERET 
 

15. ARHITECT SEF 
15.1. COMPARTIMENT URBANISM 
15.2. DIRECTIA PATRIMONIU 

15.2.1. SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT 
15.2.1.1. COMPARTIMENT DOMENIU PUBLIC 
15.2.1.2. COMPARTIMENT DOMENIU PRIVAT 
15.2.1.3. COMPARTIMENT CADASTRU 
15.2.1.4. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL SI FOND FUNCIAR 
15.2.1.5. COMPARTIMENT LOCATIV, ASOCIATII LOCATARI 
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16. DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

16.1. COMPARTIMENT INVESTITII 
16.2. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
16.3. COMPARTIMENT ENERGETIC 
16.4. COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI 
16.5. COMPARTIMENT TEHNIC 
16.6. COMPARTIMENT PROGRAME INFORMATICE 
16.7. COMPARTIMENT ARHIVA, URMARIRE REWPARATII CLADIRI 

 
17. SERVICIUL DISPECERAT, ADMINISTRATIV 

17.1. COMPARTIMENT DISPECERAT 
17.2. COMPARTIMENT ADMINISTRATORI ZONALI 
17.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 
18. DIRECTIA POLITIA LOCALA 

18.1. SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE 
18.1.1. COMPARTIMENT ORDINE PUBLICA 
18.1.2. COMPARTIMENT CIRCULATIE 

18.2. BIROUL INTERVENTIE RAPIDA 
18.3. COMPARTIMENT COMUNICARE RELATII PUBLICE 
18.4. COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 
18.5. COMPARTIMENT CONTROL MEDIU 
18.6. COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL 
18.7. COMPARTIMENT EVIDENTA POPULATIEI 

 

 
Capitolul  V 

Atribuţiile compartimentelor aparatului de specialitate  

1. CABINETUL PRIMARULUI  
Art. 54. Cabinetul Primarului este un compartiment functional din cadrul structurii 

organizatorice a Primariei Municipiului Alexandria, subordonat direct Primarului. 
Art. 55. Atribuţiile specifice: 
a)  asigură consilierea Primarului Municipiului Alexandria pe anumite probleme specifice unor 

domenii de activitate ale administraţiei publice locale; 
b) reprezintă instituţia Primarului Municipiului Alexandria în relaţia cu cetaţeanul, 

administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de Primar; 
c) urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din 

structura organizatorică a Primăriei;  
d) colaborează cu toate compartimentele din aparatul propriu de specialitate al Primarului, cât 

şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale, societăţi 
comerciale, organizaţii neguvernamentale, etc; 

e) pregăteşte informări şi material, realizează analize şi pregăteşte rapoarte;  
f) asigură legăturile serviciilor de protocol ale instituţiilor publice locale;  
g) întreţine relaţii şi contacte cu Consiliul Local, Prefectura, Parlamentul, Guvernul, precum şi 

cu organizaţiile politice şi apolitice în vederea coordonării unor activităţi şi programe;  
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h) asigură planificarea şi desfaşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar;  
i) acordă sprijin, îndrumă şi efectuează, din dispoziţia Primarului, controale de fond şi tematice 

privind modul în care sunt respectate de personalul angajat normele, legile în vigoare, hotărârile 
Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 
Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un raport scris 
prezentat Primarului cu propuneri de îmbunătăţire sau de sesizare a Comisiei de Disciplină, în cazul 
existenţei unor fapte sau nereguli de natură disciplinară;  

j) colaborează cu serviciile publice pentru rezolvarea operativă a problemelor;  
k) colaborează cu compartimentele din cadrul primăriei şi propune măsuri şi strategii de 

îmbunătăţire a activităţii acestora; 
l)  verifică, periodic, prezenţa beneficiarilor de venit minim garantat conform Legii 416/2001, 

la prestarea activităţilor şi lucrărilor în folosul comunităţii şi respectării planurilor de lucrări;  
m) participă la şedinţele operative, precum şi la audienţele primarului, preluând spre rezolvare 

sesizările;  
n) urmăreşte în teren modul de executare a lucrărilor realizate pe domeniul public, colaborând 

cu Administraţia Domeniului Public şi acordând o atenţie deosebită calităţii lucrărilor de refacere a 
suprafeţelor carosabile şi pietonale;  

o) analizează şi propune măsuri de modernizare a activităţilor de lucru pe domeniul public;  
p) efectuează deplasări în teren, analizează şi propune soluţii de organizare, benefice pentru 

comunitate;  
q) colaborează cu asociaţiile de proprietari, în special cu cele din cartierele Municipiului cu un 

grad ridicat de risc social, în vederea identificării şi rezolvării cazurilor sociale constatate;  
r) prezintă primarului informări periodice sau ori de câte ori se impune, cu privire la 

problemele de interes public;  

2. CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI  
Art. 56. Personalul din cadrul acestui compartiment este subordonat direct Primarului 

Municipiului Alexandria. 
Art. 57. Atribuţiile specifice: 
a) întocmește lista sarcinilor periodice de control și o transmite spre aprobare primarului, după 

care trec la realizarea acestora; 
b) efectuează controlul gestionar de fond la toate direcțiile, serviciile și unitățile bugetare 

finanțate de la bugetul local și prezintă rapoarte cu constatările făcute direct primarului, pentru a 
decide; 

c) propune măsuri de stabilire a răspunderii materiale și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, 
potrivit legislației muncii; 

d) prezintă la cererea primarului, rapoarte și informări privind constatările făcute și măsurile 
luate.  

e) controlează legalitatea, necesitatea și oportunitatea angajării fondurilor financiare, precum 
și decontarea acestora de către beneficiarii acestor fonduri; 

f) urmărește respectarea legalității în stabilirea impozitelor și taxelor și destinația data 
fondurilor încasate; 

g) împreună cu celelalte compartimente ia măsuri pentu recuperarea debitelor provenite din 
chirii, taxe, redevențe.  

h) controlează modul de aplicare a sistemului de salarizare precum și legalitatea plăților făcute 
cu personalul sau în legatură cu acesta.  
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i) verifică legalitatea documentațiilor de licitatii, închirieri, concesionări și a contractelor 
încheiate cu beneficiarii sau câstigatorii licitațiilor.  

j) verifică existența certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire, contractul de 
închiriere/concesionare pentru construcții sau amplasamente cu caracter provizoriu și dacă la baza 
eliberării acestor acte au stat documentele legale impuse ( avize legale, planuri și proiecte autorizate, 
regimul juridic al terenului sau dovada titlului asupra terenului, etc).  

k) întocmește procese-verbale de constatare a contravențiilor conform legislatiei și actelor 
normative în vigoare specifice disciplinei în construcții.  

l) verifică dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
lege și daca desfașoară activități comerciale în locurile și cu respectarea obiectului activității lor 
comerciale, înscrise în autorizația de funcționare sau actul de înființare, ori a condițiilor cuprinse în 
licențe și brevete. 

m) verifică corelarea între prețurile practicate pe piată și cele ale comercianților care vând cu 
amănuntul, pentru a putea constata dacă prețurile practicate nu sunt rezultatul unei înțelegeri între 
comercianți pentru impunerea unor prețuri superioare.  

n) controlează proveniența produselor din rețeaua comercială, modul de depozitare a 
produselor în scopul evităriii formării stocurilor și revânzării ulterioare, verifică actele de 
înregistrare a mărfurilor, interzice punerea în vanzare a mărfurilor depreciate calitativ, propune 
organelor competente retragerea autorizației de funcționare a agentului economic.  

o) verifică legalitatea plăților și deconturilor efectuate prin contabilitatea și casieria Primăriei 
și dispune  măsuri de intrare în legalitate, atunci când este cazul, verifică modul de valorificare a 
inventarelor și a casărilor.  

p) controlează legalitatea execuției bugetului local, sesizând Primarul și Consiliul Local despre 
eventualele neajunsuri constatate.  

q) fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcționalității 
compartimentului și realizării atribuțiilor acestuia.  

  
3. ADMINISTRATORUL PUBLIC 
Art. 58. Administratorul public este un post înfiintat în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
hotărâre a Consiliului Local Alexandria.  

Art. 59. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de Primar, pe baza 
unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local. Numirea în funcţie se face pe 
bază de concurs.  

Art. 60. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în 
acest sens cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de 
interes local. Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de 
ordonator principal de credite. 

Art. 61. Atribuţii specifice: 
a) dezvoltarea, promovarea calitãţii şi eficienţei serviciilor date în coordonare, în scopul 

asigurãrii funcţionãrii în condiţii de performanţã şi eficacitate, în funcţie de necesitãţile şi cerinţele de 
dezvoltare socio-economicã a unitãţii administrativ-teritoriale;  

b) promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor coordonate;  
c) optimizarea structurii de personal la serviciile subordonate, conform structurii 

organizatorice aprobate de cãtre consiliul local;  
d) organizarea, controlul şi monitorizarea serviciilor subordonate;  
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e) utilizarea şi exploatarea utilajelor, sistemelor informatice, bunurilor proprietate publicã în 
scopul satisfacerii cerinţelor cetãţenilor;  

f) coordoneazã, verificã şi îndrumã activitatea aparatului de specialitate al primarului;  
g) coordoneazã, verificã şi îndrumã activitatea serviciilor publice locale, a instituţiilor publice, 

regiilor autonome sau societaţilor comerciale înfiinţate de autoritatea localã;  
h) pune în executare şi urmãreşte realizarea mãsurilor necesare în faza premergãtoare şi în cea 

de înlãturare a urmãrilor situaţiilor de urgenţã;  
i) poate îndeplini funcţia de ordonator principal de credite.  

 
4. SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE 
Art. 62. Secretarul Municipiului Alexandria coordonează şi urmareste buna functionare a 

urmatoarelor activitati din cadrul compartimentelor: Aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria, Compartimentul Sisteme de Management, Compartimentul 
Cancelarie si Registratura, Compartimentul Registru agricol si fond funciar si Directia de Evidenta a 
Persoanelor.  

Art. 63. Secretarul răspunde de îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia 
Primarului Municipiului Alexandria. În perioadele în care este absent din instituţie, în condiţiile legii, 
deleagă executarea atribuţiilor funcţionale, înlocuitorului legal al acestuia numit prin dispoziţia 
Primarului Municipiului Alexandria. 

Art. 64. Atribuţiile specifice: 
a) avizează, pentru legalitate dispoziţiile primarului şi hotărârile Consiliului local al 

Municipiului Alexandria; 
b) participă la şedinţele Consiliului local al Municipiului Alexandria; 
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar, respectiv primar  şi Instituţia Prefectului; 
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a Hotărârilor Consiliului Lâlocal şi a Dispoziţiilor 

Primarului;  
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 

interesate a Dispoziţiilor emise de către Primar, respectiv a Hotărîrilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

f) repartizează corespondenţa intrată către compartimentele instituţiei; 
g) asigură prin personalului din cadrul Compartimentului Cancelarie convocarea Consiliului 

Llocal, efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi și materialele de şedinţă; 
h) pregăteşte, prin Compartimentului Cancelarie, lucrările supuse dezbaterii consiliului local; 
i) întocmeşte, prin grija personalului din cadrul Compartimentului Cancelarie procesul-verbal 

al şedinţelor consiliului local, respectiv redactarea  hotărârilor consiliului local în baza aprobării în 
forma finală care se dau spre semnare secretarului şi preşedintelui de şedinţă împreună cu anexele la 
hotărâri; 

j) asigură, prin personalul angajat, efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului, ţine 
evidenţa participării la sedinţe a consilierilor; numără voturile şi consemnează rezultatul votării, 
informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri 
a consiliului local; 

k) asigură prin personalul angajat întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea 
paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; 
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l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specalitate în desfăşurarea activităţii, 
inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâri, elaborând şi asigurând supravegherea respectării 
procedurii privind modalitatea de întocmire a proiectelor de hotărâri, a rapoartelor de specialitate şi 
a expunerii de motive conform precedurilor specifice; 

m) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de 
primar şi hotărârile consiliul local, în termenul legal; 

n) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria şi a dispoziţiilor cu caracter normativ; 

o) eliberează conform cu originalul extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, 
în afara celor cu caracter secret, stabilite conform legilor în vigoare; 

p) asigură secretariatul Comisiei Locale de aplicare a Legii fondului funciar, semnează 
procesele verbale de punere în posesie însoţite de documentaţia întocmită conform prevederilor 
legale; 

q) eliberează adeverinţe privind înscrierile din Registrul Agricol; 
r) coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 şi exercită atribuţiile 
stabilite prin acest act normativ; 

s) asigură secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale sau de prestări de serviciu  aflate în propietatea privată a statului; 

t) exercită atribuţiile prevăzute de actele normative referitoare la coordonarea activităţilor 
serviciului de evidenţă informatizată a persoanei, conform O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi 
celelalte acte care reglementează materia; 

u) asigură prin persoană responsabilă comunicarea către aleşii locali a pocedurii, a 
formularelor, a termenelor de completare a declaraţiilor de avere şi interese,  comunicarea acestora 
în termen către ANI şi postarea acestora site-ul instituţiei; 

v) coordonează, îndrumă activitatea compartimentelor şi seviciilor aflate în subordinea sa 
conform  Organigramei si Statului de functii; 

w) semnează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie conform Legii nr.50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

x) ţine audienţe; 
y) îndeplineşte orice alte atribuţii date de Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Primarul 

municipiului Alexandria, precum şi cele prevăzute în legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern, etc. 
 
5. APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL  
Art. 65. Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local este un compartiment funcţional din 

cadrul structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, 
subordonat direct Consiliului Local al Municipiului Alexandria, prin Secretarul Municipiului 
Alexandria. 

Art. 66. Atribuţiile specifice: 
a) apără interesele Consiliului Local al Municipiului Alexandria în faţa instanţelor de judecată 

în cauzele în care acesta este parte în nume propriu, derivând din hotărârile consiliului local sau a  
altor măsuri dispuse în baza delegaţiei de reprezentare semnate de preşedintele de şedinţă; 

b) informează periodic Consiliul local cu privire la cauzele aflate pe rolul instanţelor, stadiul şi 
modul de soluţionare a acestora;  

c) participă la audinţele acordate de consilierii locali, potrivit programului întocmit de acestea;  
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d) aduce la cunoştinţă publică, cu sprijinul secretarului, hotărârile cu caracter normativ;  
e) asigură documentarea şi informarea consilierilor locali cu privire la aspectele juridice ale 

proiectelor de hotărâri;  
f) acordă sprijin la redactarea proiectelor de hotărâri şi asistenţă de specialitate consilierilor 

locali cu privire la activitatea acestora în exercitarea mandatului ; 
g)  întocmeşte răspunsul la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor consiliului 

local, prezentarea spre semnare preşedintelui de şedinţă şi spre luare la cunoştinţă consiliului local în 
prima şedinţă ordinară; 

h)  întocmeşte răspunsurile la adrese, petiţii referitoare la activitatea Consiliului Local în baza 
raportului comisiei de specialitate a consiliului local, a punctului de vedere al compartimentului de 
specialitate din cadrul primăriei, după caz; 

i)  orice alte atribuţii stabilite prin legii, alte acte normative, hotărâri de consiliu, dispoziţii de 
primar, etc. 

6. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC  
Art. 67. Compartimentul Audit Public se subordonează direct Primarului Municipiului 

Alexandria. 
Art. 68. Misiunea şi scopul: 
Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă 

asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, 
perfecționând activitățile institutiei, ajută institutia să-și indeplinească obiectivele printr-o abordare 
sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de 
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.  

Art. 69. Atribuţiile specifice:  
a) elaborează norme metodologice specifice Municipiului Alexandria si unitatilor subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, 
b) elaborează proiectul Planului anual si multiannual de audit public intern, 
c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar și control ale Municipiului Alexandria sunt transparente și sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficiență si eficacitate, 

d) informează Serviciul de Audit Intern din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice Ploiesti despre recomandările neinsușite de către conducătorul entității publice auditate, 
precum și despre consecințele acestora, 

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din 
activitățile sale de audit, 

f) elaborează Raportul anual al activității de audit public intern,  
g) In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat 

ordonatorului principal de credite și structurii de control intern abilitate, 
h) desfăşoară şi audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter 

excepţional, necuprinse în Planul anual de audit public intern la cererea expresa a Primarului 
Municipiului Alexandria, 

i) elaborează documentele privind corespondența internă și externa din cadrul 
compartimentului.  

Art. 70. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul 
Primăriei Municipiului Alexandria, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la 
administrarea patrimoniului si anume:   

- angajamente bugetare şi legale; 
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- plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale; 
- vânzarea, gajarea, concesionarea şi închirierea de bunuri; 
- constituirea veniturilor publice; 
- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  
- sistemul de luare a deciziilor; 
- sistemele de control şi conducere, precum şi riscurile asociate acestora;  
- sistemele informatice; 
- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Municipiului Alexandria, din 

momentul constituirii acestora până la utilizarea lor de către beneficiarii finali;  
- constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi 

a facilităţilor acordate la încasarea acestora;  
- administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 

de bunuri din domeniul privat /public al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;  
- sistemele de management financiar şi control.  

7. COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SECRETARIAT 
Art. 71. Compartimentul Relatii Publice Secretariat functioneaza sub coordonarea directă a 

Primarului Municipiului Alexandria. 
Art. 72. Atributii specifice:  
a) organizeaza agenda zilnica si sapatamanala a Primarului, asigură transferul legăturilor 

telefonice din exterior către Primarul Municipiului şi de la Primar  către  destinaţiile solicitate; 
b) primeşte corespondenţa de la registratură şi le transmite pentru viza Primarului, preia 

mapele cu corespondenţa vizată de Primar şi le transmite la registratură sau, după caz, direct 
compartimentelor interesate; 

c) îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică; 
d) asigură redactarea materialelor  solicitate  de Primar, precum şi a altor materiale; 
e) asigură stenografierea unor sedinţe de lucru, prelucrarea şi redactarea acestora la 

solicitarea Primarului; 
f) asigură transmiterea prin fax a unor materiale către unităţile de învăţământ din Municipiul 

Alexandria şi la serviciile publice si societăţile comerciale subordonate Consiliului Local precum şi 
către organe ale administraţiei publice locale şi centrale; 

g) primeşte corespondenţa transmisă prin fax şi asigură transmiterea acesteia către  conducerea 
primăriei pentru viză  sau către compartimentele interesate; 

h) asigură transmiterea spre publicare în presa locală a dispoziţiilor de convocare a sedinţelor 
de consiliu local; 

i) asigură convocarea conducătorilor direcţiilor  şi serviciilor din aparatul propriu precum  şi a 
conducerilor serviciilor publice şi societăţilor comerciale subordonate la acţiunile ori sedinţele 
organizate de Primar; 

j) asigură convocarea consilierilor locali pentru participarea la acţiunile organizate cu prilejul  
zilelor festive; 

k)  preia diverse solicitări ale cetăţenilor si le transmite conducerii sau compartimentelor  de 
resort, preia, verifică şi răspunde solicitărilor cetaţenilor lăsate în cutiile de corespondenţă ale 
Primăriei;  

l) asigură activitatea de mic protocol la Cabinetul Primarului; 
m) asigură transmiterea de note telefonice la solicitarea Primarului; 
n) asigură păstrarea secretului de serviciu şi, după caz, confidenţialitatea corespondenţei; 
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o) asigură evidenţa  registrului unic de control al Municipiului Alexandria; 
p) asigură  evidenţa şi  eliberarea  ordinelor de deplasare  a salariaţilor instituţiei; 
q) întocmeşte necesarul de abonamente la publicaţiile locale şi centrale şi asigură distribuirea 

către compartimentele interesate; 
r) realizează orice alte activităţi de relaţii publice şi comunicare dispuse de conducerea 

Primăriei; 
s) elaborează şi implementează strategia de comunicare care să asigure promovarea unei 

imagini coerente a instituţiei şi care să permită punerea în practică a strategiei generale şi a viziunii 
de dezvoltare a municipiului; 

t) asigură organizarea audienţelor lunare ale Primarului, Viceprimarilor  şi Secretarului;  
u) asigură transmiterea solicitărilor cetăţenilor veniţi la audienţe către direcţiile, serviciile sau 

societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local si răspunde solicitărilor cetăţenilor veniţi în 
audienţă; 

v) răspunde petiţiilor venite pe� platforma electronică integrată în site-ul www.alexandria.ro; 
w) redactează materialele pentru conferinţele de presă ale Primarului şi conducătorilor 

instituţiei, scrisorile pentru sponsori si parteneri, materialele promoţionale şi alte documente publice 
ale instituţiei ; 

x) transmite reprezentanţilor presei anunţuri, invitaţii şi informaţii de interes public; 
y) asigură redactarea materialelor solicitate de primar, precum si a altor materiale.  

 
8. COMPARTIMENT PROBLEME ROMI  
Art. 73. Conform prevederilor H.G. 430/2001 privind aprobarea strategiei Guvernului 

României de îmbunătățire a situației romilor, cu modificarile si completarile ulterioare, experții locali 
pentru romi funcționează la nivelul primăriilor și sunt responsabili pentru desfășurarea pe plan local a 
acțiunilor de îmbunătățire a situației romilor. Ei se subordoneaza atât Birourilor Județene pentru Romi, 
cât și Primarului. Experții locali reprezintă principalii mediatori între autoritățile publice și 
comunitățile de romi.  

Art. 74. Atributii specifice:  
a) asigură informații privind piața muncii, sprijin în vederea identificării și obținerii unui loc de 

muncă, a recalificării profesionale;  
b) acordă sprijin în vederea recuperării școlare; 
c) acordă sprijin pentru obținerea actelor de identitate; 
d) educație pentru sănătate; 
e) facilitarea accesului la serviciile medicale publice inclusiv sprjin pentru înscrierea la medicul 

de familie;  
f) instruire în utilizarea calculatorului; 
g) formare de mediatori sanitari;  
h) asistență și consultanță în afaceri pentru micii intreprinzători;  
i) sprijin pentru inițierea unei afaceri inclusiv, pentru inființarea și administrarea unei 

organizații neguvernamentale;  
j) solicitarea expertizei la domiciliu pentru persoanele cu handicap, nedeplasabile;  
k) asigură servicii de informare și consiliere privind drepturile sociale. 

 
9. COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, PSI ȘI                               

PROTECȚIA  MUNCII  
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Art. 75. Personalul din cadrul acestui compartiment este subordonat direct Primarului 
Municipiului Alexandria. 

Art. 76. Misiunea şi scopul: informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, 
preîntâmpinarea, reducerea şi eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a 
consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, a bunurilor şi valorilor.  

Art. 77. Atribuţii specifice:                                 
a) asigură întocmirea și prezentarea spre aprobare Primarului documente operative și de 

conducere privind: Planul de Protectie Civilă, Planul de dispersare - evacuare, Planul de protecție și 
intervenție la dezastre, planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic, Planul privind 
gestionarea și managementul urgențelor civile în Municipiul Alexandria; 

b) îndrumarea acțiunii de actualizare a documentelor operative de către institutiile publice, 
intreprinderi și agenti economici de pe raza Municipiului;  

c) asigură  pregătirea, inființarea și funcționarea postului de observare, a punctului de 
inștiințare - alarmare și Punctului de comandă de Protecție Civilă ale Municipiului și agenților 
economici din municipiu; 

d) coordonarea și îndrumarea acțiunilor de pregătire, utilare și dotare a punctelor de observare 
şi alarmare; realizarea măsurilor referitoare la organizarea cercetării și observării de Protecție 
Civilă precum și utilizarea subunităților de serviciu de cercetare-observare pe teritoriul Municipiului; 

e) asigură participarea personalului din subordine la  sesiunile de pregătire de specialitate 
organizată și condusă de Comandamentul Protecției Civile și respectiv Inspectoratul Județean de 
Protecție Civilă; 

f) dirijarea, controlarea și îndrumarea acțiunii de pregătire pe linie de Protecție Civilă în școli 
generale și licee precum și în instituțiile de învățământ superior, indiferent de forma de proprietate; 

g) îndrumarea, controlarea și avizarea aplicării măsurilor prevăzute în actele normative privind 
protecția populației și salariaților prin adăpostire (intreținere adăposturi existente pe teritoriul 
Municipiului și la agenți economici, completarea dotării acestora, proiectarea și construirea de noi 
adăposturi la subsolul noilor constructii, amenajarea unor lucrări subterane - garaje, pasaje,  etc.;  

h) prezentarea de propuneri Consiliului Local pentru completarea necesarului de adăpostire, 
inștințare-alarmare, și dezvoltarea capacității de protecție civilă în planul de mobilizare;  

i) asigură inștiințarea instituțiilor publice, agenților economici și a populației Municipiului 
despre pericolul atacului inamicului;  

j) asigură organizarea aplicațiilor locale pe linia de specialitate de Protecție Civilă; 
k) asigură menținerea în stare de operativitate a mijloacelor tehnice pentru alarmarea 

populației la dezastre; 
l) asigură întocmirea situației centralizatoare privind oraganizarea și înzestrarea  Serviciului 

de Protectie Civilă a Municipiului; 
m) planificarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul instituţiei (organizarea, 

monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor,  instruirea salariaților în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor. 

n) controlul și urmărirea modului în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind 
protecția  şi securitatea muncii, de către toti anagajații; 

o) asigură  acordarea de consultanță departamentelor, celor care coordoneaza diferite 
departamente din cadrul instituției cu privire la reglementările legislative în vigoare și normele 
privitoare la protecția  şi securitatea muncii; 

p) asigurarea instruirii și informării personalului tehnico-administrativ în probleme de protecția  
şi securitatea muncii:  
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q) asigură prin personalul din subordine cercetarea, înregistrarea, declararea și ținerea 
evidenței accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor; 

r) asigură întocmirea planului de intervenție în vederea Prevenirii și Stingerii Incendiilor 
pentru toate punctele de lucru. 

 
10. COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT, RELATII CU ONG-urile SI 

SOCIETATEA CIVILA 
Art. 78. Compartimentul este în subordinea Secretarului Municipiului Alexandria. 
Art. 79. Misiunea şi scopul: elaboreaza documentele specifice Sistemului de Control Intern 

Managerial (SCIM), conform Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea  Codului controlului intern 
managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 80. Atribuţii specifice: 
a) participa la elaborarea/actualizarea Codului de conduita etica al institutiei ; 
b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestonare a Riscurilor şi 

îl transmite preşedintelui EGR, pentru aprobare; 
c) colectează, înregistrează, analizează, selectează şi clasează Formularele de alertă la risc si 

propune tipul de răspuns pentru fiecare risc nou identificat; 
d) organizează şedinţele EGR şi propune ordinea de zi, ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin 

semestrial, redactează procesele-verbale ale şedinţelor EGR; 
e) transmite responsabililor cu riscurile Formularul de alertă la risc şi documentaţia aferentă 

riscurilor escaladate; 
f) îndosariază Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a luat decizia de 

gestionare/clasare şi le transmite responsabilului cu riscurile de la compartimente; 
g) transmite procesele-verbale cu datele/informaţiile privind riscurile care urmează să fie 

gestionate la nivelul compartimentului; 
h) centralizează Registrul riscurilor de la compartimentele, în vederea elaborării si actualizarii  

Registrului riscurilor de la nivelul primariei; 
i) elaborează Planul pentru implementarea măsurilor de control şi îl prezintă preşedintelui 

EGR si transmite Planul de măsuri aprobat persoanelor desemnate cu implementarea măsurilor de 
control; 

j) elaborează Raportul cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, 
semestrial şi îl transmite preşedintelului EGR spre avizare; 

k) informează, în scris, semestrial, persoana nominalizată cu monitorizarea implementării 
Strategiei Naţionale Anticorupţie de la nivelul PMA, cu privire la riscurile de corupţie identificate, 
precum şi la măsurile de control adoptate; 

l) elaboreaza si redacteaza toate procedurile de sitem ale primariei; 
m) elaboreaza si redacteaza inventarul procedurilor operationale prin colectarea de la toate 

directiile/serviciile/birourile/compartimentele primariei 
r) elaboreaza si redacteaza inventarul activitatilor operationale din pozitia de secretar al  al 

Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii 
sistemului de control intern managerial ; 

s) întocmeste situatia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării  sistemului de 
control intern managerial - Informaţii generale si  Stadiul implementării standardelor de control 
intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie; 

t) întocmeste Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 
control intern managerial; 
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u) întocmeste  Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării; 
v) elaboreaza si redacteaza  Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 

31 decembrie a fiecarui an calendaristic; 
w)  Asigura procedura de comunicare citatii, conform art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind 

codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 
 
11. COMPARTIMENT CANCELARIE, REGISTRATURA 
Art. 81. Compartimentul este în subordinea Secretarului Municipiului Alexandria. 
Art. 82.  Misiunea şi scopul: asigura pregatirea sedintelor Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria prin întocmirea actelor pregatitoare si realizarea operațiunilor tehnico-materiale, evidenta 
Dispozitiilor emise de Primarul Municipiului Alexandria si asigura înregistrarea cronologica a tuturor 
documentelor intrate/ieșite ale institutiei. 

Art. 83. Atribuţii specifice: 
a) asigură convocarea și prezența consilierilor Consiliului Local al Municipiului Alexandria și 

a invitaților la ședințele ordinare și extraordinare, precum și ale comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate; 

b) execută lucrările de secretariat necesare pregătirii și desfășurarii ședințelor Consiliului 
Local, pune la dispoziția consilierilor și a comisiliilor de specialitate materialele ce se vor dezbate în 
ședintele Consiliului Local în termenele prevăzute de lege;  

c) participă la ședintele Consiliului Local, receptează cuvântul vorbitorilor în vederea 
perfectării procesului verbal al ședințelor si asigură întocmirea proceselor verbale ale ședințelor 
Consiliului local; 

d) ține evidența hotăririlor Consiliului Local, precum și a Dispozițiilor Primarului și comunică 
în termen 10 de zile, dacă legea nu prevede altfel, autoritaților și persoanelor interesate, actele emise 
de Consiliul Local și de Primar; 

e) asigură și desfășoară operațiunile și acțiunile ce se impun pentru organizarea și desfășurarea 
în bune condiții a alegerilor locale, generale și prezidențiale; 

f) răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea, folosirea și evidența 
ștampilelor;  

g) oferă informatiile de interes public conform procedurilor si in termenele prevazute de lege; 
h) identifică și să actualizeze informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul 

liber, potrivit legii;  
i) asigură publicarea buletinului informativ al instituției publice, care va cuprinde informațiile 

de interes public comunicate din oficiu (prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001);  
j) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a Raportului de 

activitate al autoritatii sau institutiei publice;  
k) asigură disponibilitatea în format scris (la afișier, sub forma de broșuri sau electronic – CD, 

pagina de Internet) a informațiilor comunicate din oficiu;  
l) contribuie la intocmirea raportului anual privind accesul la informațiile de interes public, 

care va fi adresat conducătorului instituției publice și va fi făcut public. 
m) primește, înregistrează și evidențiază petițiile adresate Consiliului Local într-un registru 

special și urmărește rezolvarea acestora de către compartimentele de specialitate, conform 
repartizării făcute de Primar în termen legal, clasează și arhivează petițiile înregistrate cu 
respectarea prevederilor legale;  

n) asigură legătura permanentă cu publicul;  
o) transmite compartimentelor din cadrul Primăriei problemele ce au facut obiectul audiențelor;  
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p) urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;  
q) umărește transmiterea cererilor și a scrisorilor care nu sunt de competența administrației 

locale, către societățile comerciale și institutiile de a căror calitate depinde soluționarea acestora, 
urmărind modul de soluționare și transmitere a răspunsurilor către petenți;  

r) urmărește primirea, înregistrarea, distribuirea, descărcarea și expedierea corespondenței;  
s) organizează și urmărește distribuirea prin curier la unitățile din teritoriu și la postă a 

coespondenței pregatită de compartimente; 
t) urmărește primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței cu caracter secret;  
u) propune măsuri de raționalizare, simplificare și tipizare a unor formulare și acte ce se 

solicită de cetățeni.  
 

12. DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
12.1. COMPARTIMENTUL  JURIDIC 

 Art. 84. Compartimentul Juridic este o structură alcătuită din consilieri juridici, profesia de 
consilier juridic făcând parte din categoria profesiilor juridice, exercitată conform prevederilor Legii 
nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi prevederilor statutului 
Consilierilor Juridici. 

Art. 85. Misiunea şi scopul: apara drepturile si interesele Municipiului Alexandria la incheierea 
de acte juridice sau in fata organelor de jurisdictie. 

Art. 86. Atribuţii specifice: 
a) asigură asistența juridică în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care figurează 

ca parte Municipiul Alexandria;  
b) inițiază acțiunile care se înainteaza în instanță, împreună cu documentația necesară; 
c) exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al Municipiului, a 

drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale; 
d) studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora;  
e) solicită investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești rămase definitive;  
f) țntocmește dosarele de executare silită;  
g) comunică hotărârile judecatorești compartimentelor interesate;  
h) primește, analizează și soluționează corespondența specifică;  
i) colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe bază cărora se 

întocmesc documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere, expropriere; 
j) asigură consultanță juridică compartimentelor funcționale ale Primăriei;  
k) prezintă, la cererea Consiliului Local și a Primarului, rapoarte și informări privind 

activitatea compartimentului, în termenul și forma solicitată;  
l) partcipă la aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001, ca membru al comisiei de evaluare a 

imobilelor revendicate de persoanele indreptățite;  
m) participă la licitațiile organizate de către direcția la care este repartizat;  
n) elaborează contractele ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat;  
o) ia măsurile necesare pentru realizarea creanțelor, obținerea titlurilor executorii și sprijinirea 

executării acestora;  
p) organizează informarea și documentarea juridică;  
q) conlucrează cu direcțiile, serviciile și birourile aparținând aparatului propriu al instituției la 

soluționarea problemelor de natură juridică; 
r) solutionează scrisorile, sesizările, solicitările adresate compartimentului de specialitate. 
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12.2. COMPARTIMENT RECUPERARE CREANŢE ŞI EXECUTARE SILITĂ 
Art. 87.  Compartimentul Recuperare Creanţe şi Executare Silită functioneaza în cadrul Direcției 

Juridic Comarcial, subordonat directorului executiv, iar buna funcționare a activițatii este coordonată si 
urmărită de un viceprimar. 

Art. 88.  Misiunea şi scopul: urmărește si executa creanțele fiscal ale bugetului local, pe care le 
gestioneaza in conformitate cu dispozitiile legale. 

(1) Atribuţii specifice în domeniul impozitelor si taxelor locale: 
a) întocmeste actele de executare silită (somatii, titluri executorii, popriri, etc.) pentru 

contribuabilii persoane fizice si juridice care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale, la termenele 
prevăzute de legislatia in vigoare si asigură transmiterea documentelor conform prevederilor Codului 
de procedură fiscal, 

b) întocmeste si transmite adrese la diverse institutii abilitate in vederea obtinerii de informatii 
utile pentru identificarea contribuabililor persoane fizice si juridice, care detin bunuri impozabile si 
nu au achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut de lege,. 

c) urmareste incasarea in termenele legale  a  tuturor  debitelor si a accesoriilor datorate de 
persoanele juridice, iar in cazul neachitarii in termen a acestora, procedeaza  la aplicarea masurilor 
de executare silita;  

d) cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează registre    
publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării procedurii de executare 
silită; 

e) transmite Compartimentului Juridic la solicitarea acestuia, actele şi documentele aflate în 
dosarul de executare silită, în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva actelor 
administrative având ca obiect impozitele şi taxele locale şi alte venituri bugetare, în cazul 
contestaţiilor la executare silită; 

f) analizeaza lunar listele de ramasite (situatie solduri)  intocmite pe baza evidentelor fiscale 
analitice si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in cazul contribuabililor care 
inregistreaza debite restante reprezentand impozite si taxe locale si face demersuri pentru inceperea 
procedurii de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;  

g) participă  în colaborare cu seful direct la rezolvarea si solutionarea in termen legal a tuturor 
cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si contestatiilor depuse de contribuabili; 

h) aplică  măsurile asiguratorii în condiţiile prevăzute de lege; 
i) foloseşte, succesiv sau concomitent, pentru colectarea veniturilor bugetare de la debitorii răi 

platnici, modalităţile de executare silită stabilite de lege, respectiv:  
� executarea silită prin poprire; 
� executarea silită a bunurilor mobile; 
� executarea silită a bunurilor imobile; 
j) când constată ca există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau  de sustragere de la 

executarea silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului,  informează şeful ierarhic pentru 
a se proceda la indisponibilizarea si executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se 
regăsesc bunurile. 

k) organizează valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate în cadrul executării silite a 
debitorilor şi asigură eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită; 

l) recuperează cheltuielile ocazionate de executarea silită a debitorilor răi platnici; 
m) întocmeste note de constatare in teren cu privire la rezolvarea unor cereri, petitii si sesizari ; 
n) întocmeste si gestioneaza dosarele de executare silita si cele ale societatilor aflate in 

procedura de lichidare si insolventa ; 
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o) asigura intocmirea la termen a tuturor situatiilor si informatiilor solicitate de conducere sau 
de catre alte servicii din cadrul institutiei, cu privire la activitatea de executarea silita a impozitelor si 
taxelor locale datorate de persoanele juridice ; 

p) aplica toate masurile de executare silita prevazute de lege si in cazul in care nu se 
recupereaza sumele datorate, propune Compartimentului juridic deschiderea procedurii de insolventa 
pentru societatile, ale caror obligatii fiscale depasesc pragul minim prevazut de  Legea nr.85/2014 
privind insolventa. 

q) identifica agentii economici aflati in procedura insolventei si intocmeste documentatia 
prevazuta de lege pe care o inainteaza compartimentului juridic in vederea inscrierii cu debitele 
respective la masa creditorilor; 

r) urmareste starea societatilor aflate in procedura de insolventa prin consultarea Buletinului 
Procedurilor de Insolventa ;  

s) face demersurile necesare pentru identificarea bunurilor valorificate apartinand societatilor 
aflate in procedura de lichidare, in vederea actualizarii evidentelor fiscale conform prevederilor 
legale in vigoare ; 

t) ține legatura permanent cu Compartimentul juridic cu privire la stadiul dosarelor de 
insolventa si verifica debitele cuprinse in cererile de inscriere sau cererile completatoare la masa 
credala. 

u) urmareste   incasarea debitelor in interiorul termenului de prescriptie ; 
v) raspunde de realitatea si exactitatea datelor inscrise in actele si documentele pe care le 

intocmeste ; 
w) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care potrivit legii constituie secret de 

serviciu si /sau nu pot fi date publicitatii ; 
x) colaboreaza cu ceilalti colegi din Seviciu sau celalalte directii de specialitate din Primarie in 

vederea realizarii atributiilor de serviciu cuprinse in fisa postului ; 
y) participa la toate actiunile initiate atat de colectivul din care face parte, cat si la cele 

organizate de institutie ; 
z) întocmeste si semneaza ,,Procesul –verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin 

publicitate; 
aa) în scopul efectuării executării silite,  în calitate de executor fiscal poate: 
- sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica sau in alte incinte unde 

aceştia îşi păstrează bunurile, in scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, 
precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului in scopul identificării terţilor care datorează 
sau deţin in păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; 

- să intre in toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului persoană fizică, 
precum si să cerceteze toate locurile in care acesta isi pastrează bunurile; 

- să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în 
determinarea bunurilor proprietate a debitorului; 

- să aplice sigilii asupra bunurilor, intocmind în acest sens un proces verbal ; 
- poate intra in incăperile ce reprezintă domiciliul sau resedinta unei persoane fizice , cu 

consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare silita cere autorizarea instantei 
judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila , republicat. 

- accesul executorului fiscal, in locuinta, incinta de afaceri sau in orice alta incapere a 
debitorului, persoana fizica sau juridică, se poate efectua intre orele 6.00-20.00, in orice zi lucratoare. 
Executarea inceputa poate continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate 
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de pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului poate avea loc si la alte ore 
decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, in baza autorizatiei. 

- în absenta debitorului sau dacă acesta refuză accesul in oricare dintre încăperile prevăzute 
anterior, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al politiei ori al 
jandarmeriei sau al altui agent al fortei publice şi a doi martori majori. 

- executarea silită se face in temeiul unui titlu de creanţă sau a unui titlu executoriu, după caz, 
întocmit de compartimentele de specialitate. 

(2) Atribuţii specifice pentru Contracte de inchiriere si concesiune: 
a) primeşte contractele de vinzare – cumparare, contractele şi actele aditionale de prelungire la 

contractele  de inchiriere teren, contractele de concesiune, contractele de închiriere  garaje,contracte 
inchiriere spatii piete, contracte de inchiriere locuninte ANL, de serviciu si din fondul locativ de stat, 
contracte de vinzare locuinte cu plata in rate, le opereaza pentru evidenţa debitelor şi le urmăreşte în 
vederea încasării debitelor; 

b) urmăreşte zilnic extrasul de cont şi  registrul de casa si opereaza incasarile debitelor la 
contracte; 

c) eliberează contribuabililor dispoziţii de plată către casierie pentru plata debitelor; 
d) primeste adrese de reziliere si descarca zilnic in calculator chitantele, ordinele de plata 

incasate la contractele de chirii garaje, chirii teren, concesiuni,  pentru evidenta si urmarire; 
e) opereaza zilnic in registru evidenta contului de venituri concesiuni inchirieri privind 

incasarea debitelor la contractele pe care le gestionează; 
f) la sfirsit de luna listeaza si inainteaza catre Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi Directia 

Patrimoniu urmatoarele situatii pentru incasare si urmarire: 
- situatia debitelor la contractele de chirii si concesiuni 
- situatia debitelor la contractele de vinzare – cumparare 
g) în baza situaţiei debitelor, lunar, întocmeşte somaţii de plată către debitorii care încalcă 

clauzele contractuale, referiotare la neplata chiriei pe termen mai mare de 2 luni consecutive sau 3 
luni între-un an calendaristic, inclusiv atenţionări pentru încălcarea altori prevederi contratuale, cu 
posibilitatea rezilierii anticipate a contractului si asigură transmiterea documentelor conform 
prevederilor legale; 

h) colaborează cu Compatimentul Juridic în vederea rezolvării problemelor ce ţin de 
contractele pe care le urmăreşte ori de cîte ori constată abateri de la prevederile înscrise în acestea; 

i) întocmeşte pentru Compartimentul Juridic situaţia debitelor şi majorărilor neachitate de 
debitori, la data solicitării lor pentru prezentarea la instanţa de judecată; 

j) trimestrial prezintă situaţia  conttractelor pe care le urmăreşte, pentru darea de seamă;  
k) dialoghează permanent cu contribuabilii, furnizandu-le informatii sigure si precise (in 

limitele prevazute de de lege) in legatura cu debitele lor restante catre bugetul local; 
l) răspunde de realitatea şi exactitatea  datelor înscrise în actele şi documentele pe care le 

întocmeşt; 
m) asigură confidentialitatea datelor si informatiilor care potrivit legii constituie secret de 

serviciu şi /sau nu pot fi date publicităţii; 
n) urmăreste incasarea debitelor in interiorul termenului de prescriptie;  
o) asigură întocmirea la termen a tuturor situaţiilor şi informaţiilor solicitate de conducere sau 

de către alte compartimente din cadrul instituţiei, cu privire la activitatea pe care o gestionează; 
p) întocmeşte referate  pentru transfer de garanţii de participare la licitaţii, referate de restituire 

credit, referate de transfer. 



26 
 

10.3. COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ  
Art. 89. Compartimentul Autoritate Tutelară functioneaza în subordinea directorului executiv al 

Directiei Juridic Comercial, iar coordonarea si urmarirea activitatii de catre Secretatul Municipiului 
Alexandria. 

Art. 90. Misiunea şi scopul: Ocrotirea persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, a 
persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi a acelor persoane care, deşi au capacitate  
deplină de exerciţiu, se află în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi apăra interesele, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 91.  Atribuţii specifice: 
a) efectuează anchete sociale pentru verificare periodica in cazurile de: minori puși sub tutela, 

persoane lipsite de discernămantul faptelor carora li s-a instituit tutela, persoane carora li s-a instituit 
curatela; 

b) acordarea unor încuviințari privind acte de dispoziție cu privire la bunuri ce aparțin 
minorilor sau persoanelor puse sub interdicție ca: vanzari-cumparari de bunuri mobile sau imobile 
donatii ale unor bunuri mobile sau imobile catre minori de la alte persoane, acceptarea unor 
succesiuni sau renuntarea  drepturilor succesorale in unele situatii, incuviintari de ridicari sau 
depuneri a unor sume de bani apartinand acestor persoane de la sau la CEC sau banci;   

c) instituie curatela speciala pentru minor in conditiile art.28 din Legea nr.60/2012 si curatela 
pentru persoanele puse sub interdictie care au numit tutore prin hotarare judecatoreasca in conditiile 
art.229  din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

d) solicita, anual, in 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic tutorilor aflati in evidenta dari 
de seama cu privire la modul de ingrijire a persoanelor ocrotite, precum si modul de administrare a 
bunurilor si veniturilor acestora. Se emit dispozitii privind descarcarea de gestiune a tutorilor; 

e) urmareste modul cum sunt ingrijite persoanele puse sub interdictie si cum le sunt 
administrate bunurile inventariate la instituirea tutelei, primeste darile de seama anuale si dupa caz 
generale,  verifica modul cum sunt cheltuite veniturile in vederea emiterii dispozitiilor de descarcare 
de gestiune,  tinand evidenta acestora; 

f) întocmirea inventarelor de bunuri cu ocazia instituirii tutelelor la copiii orfani sau persoane 
puse sub interdictie ; 

g)  asista persoanele varstnice in fata notarilor publici cu ocazia incheierii unui act juridic de 
instrainare a bunurilor ce le apartin in scopul intretinerii si ingrijirii lor, in baza  art.30 din Legea 
nr.17/2000. 

h)  efectuarea anchetelor sociale in cazul persoanelor varstnice care incheie acte juridice de 
instrainare a bunurilor ce le apartin in scopul ingrijirii si intretinerii; 

i) organizarea evidentei persoanelor puse sub interdictie, a persoanelor varstnice, efectuarea 
de vizite periodice la domiciliul acestora, pentru urmarirea cazului; 

j) verifica pe teren, intocmeste si comunica  instantei de judecata si birourilor notariale 
rapoartele de ancheta psihosociala cu privire la exercitarea autoritatii parintesti, conform Noului Cod 
Civil; 

k) verifica actele necesare acordarii alocatiei de stat pentru copii, inregistreaza dosarele, 
intocmeste si transmite borderoul  cu beneficiarii alocatiei de stat pentru copii   Agentiei judetene 
pentru plati si inspectie sociala –Teleorman; 

l) efectueaza anchete sociale pentru schimbarea de reprezentant legal in cazul beneficiarilor de 
alocatie de stat; 
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m) participa la actiunile de control, anchete sociale si celelalte actiuni pe linie de autoritate 
tutelara; 

n) primeste si verifica dosarele pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in 
varsta de pana la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap sau a stimulentului de 
insertie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu 
handicap prevazut de OUG nr.111/2010, si transmite pe baza de borderou la AJPIS-Teleorman; 

o) primeste si verifica dosarele pentru acordarea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu 
varsta intre3-7 ani (copil cu dizabilitate)  precum si a sprijinului lunar pentru ingrijire copil cu varsta 
de 0-3 (2) respectiv 3(2)-7ani, prevazut de OUG nr.111/2010, si transmite pe baza de borderou la 
AJPIS-Teleorman; 

p) efectueaza anchete sociale in cazul persoanelor care beneficiaza de drepturile prevazute de 
OUG  nr.111/2010,  in situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost 
recunoscut; 

q) îndosariaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de 
evidenta a acestora. 

10.4. BIROUL TAXIMETRIE, AUTORIZATII COMERCIALE 
Art. 92. Biroul functioneaza in cadrul Directiei Juridic Comercial subordonat directorului 

executiv, iar coordonarea si urmarirea activitatii se face de catre un viceprimar. 
Art. 93. Misiunea şi scopul: coordonează, supraveghează şi autorizează activitatea de comerţ si 

taximetrie a persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate pe raza municipiului Alexandria.  
Art. 94. Atribuţii specifice: 
a) analizeaza si verifica documentatia depusa in vederea obtinerii acordului de functionare 

pentru desfasurarea activitatilor comerciale si prestari servicii, precum si autorizarea/vizarea 
functionarii unitatilor de alimentatie publica. 

b) efectueaza controale in vederea stabilirii compatibilitatii documentelor depuse cu situatia 
existenta la locul desfasurarii activitatilor comerciale si prestari servicii in vederea eliberarii 
acordului de functionare, precum si autorizarea/vizarea functionarii unitatilor de alimentatie publica. 

c) transmite notificari privind completarea documentatiei in vederea obtinerii acordului de 
functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, precum si 
autorizarea/vizarea functionarii unitatilor de alimentatie publica.  

d) întocmeste referat cu propunere de eliberare acord de functionare pentru desfasurarea 
activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, precum si autorizarea/vizarea functionarii unitatilor 
de alimentatie publica. 

e) întocmeste si elibereaza acordurile de functionare pentru desfasurarea activitatilor 
comerciale si a serviciilor de piata, precum si autorizarea/vizarea functionarii unitatilor de 
alimentatie publica.  

f) ține evidenta acordurilor de functionare, precum si autorizarea/vizarea functionarii unitatilor 
de alimentatie publica eliberate in format electronic si letric. 

g) transmite lunar situatia cu acordurile de functionare pentru desfasurarea activitatilor 
comerciale si a serviciilor de piata, precum si autorizarea/vizarea functionarii unitatilor de 
alimentatie publica eliberate catre DSP, DSV, APM, ISU si Politia Locala. 

h) analizeaza si verifica documentatia depusa pentru eliberarea avizului orar de functionare 
pentru operatorii economici care desfasoara  activitati comerciale si  servicii de piata. 

i) întocmeste si elibereaza avizul orar de functionare pentru operatorii economici care 
desfasoara  activitati comerciale si  servicii de piata si pentru unitatile de alimentatie publica. 

j) ține evidenta orarelor de functionare eliberate in format electronic si letric.  



28 
 

k) analizeaza modul de desfasurare a practicilor comerciale in ceea ce priveste vanzarea de 
lichidare si vanzarea de soldare in conformitate cu O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piata. 

l) ține evidenta notificarilor de soldare si lichidare. 
m) ține evidenta notificarilor operatorilor jocurilor de noroc conform OUG77/2009. 
n) analizeaza si verifica documentatia depusa de persoanele fizice si juridice in vederea 

obtinerii autorizatiilor de transport si autorizatiilor taxi, precum si autorizatiilor de dispecerat 
conform Legii nr. 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

o) transmite notificari privind completarea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor de 
transport si autorizatiilor taxi.  

p) întocmeste si supune spre aprobare documentatia privind eliberarea autorizatiilor de 
transport, taxi si dipecerat. 

q) urmareste si tine evidenta autorizatiilor de transport, taxi, dispecerat eliberate si vizate in 
format electronic si letric. 

r) analizeaza si verifica documentatia depusa de transportatorii autorizati in vederea inlocuirii 
autoturismelor pentru care a fost eliberata autorizatia taxi. 

s) realizeaza baza de date referitoare la cazierul de conduita profesionala conform Ordinului 
nr. 356/29.11.2007. 

t) întocmeste si supune spre aprobare documentatia privind suspendarea, anularea  
autorizatiilor taxi si transport conform legislatiei in vigoare Legea nr. 38/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

u) analizeaza si verifica documentatia depusa in vederea obtinerii avizului pentru exercitarea 
activitatii comerciale in fata unitatii. 

v) verifica respectarea conditiilor impuse prin avize/acorduri privind desfasurarea activitatii 
comerciale. 

w) inventariaza si actualizeaza permanent, baza de date a municipiului, ce cuprinde toti agentii 
economici de pe raza UAT Alexandria si evidentiati pe principalul obiect de activitate. 

x) verifica alaturi de alte institutii abilitate respectarea prevederilor legale privind desfasurarea 
activitatii de taximetrie, prin controale pe traseu. 

y) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care potrivit legii constituie secret de 
serviciu si /sau nu pot fi date publicitatii. 

 
13. DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
Art. 95.  Directia Impozite si Taxe Locale functioneaza sub directa coordonare a unui 

viceprimar, conform atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului municipiului 
Alexandria.  

Art. 96. Misiunea şi scopul: aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul taxelor şi impozitelor 
locale reglementate prin Codul fiscal, încasarea veniturilor la bugetul local stabilite din aceste surse la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Alexandria. 

Art. 97.  Directorul executiv al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale reprezintă autoritatea în 
domeniul aplicării legislaţiei în domeniul impozitelor şi taxelor locale. 

 
  13.1. SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE  
Art. 98.  Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice si Juridice functioneaza in cadrul  

Directiei Impozite si Taxe Locale sub directa coordonare a Directorului executiv. 
 Art. 99. Atributii specifice: 
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a) asezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima 
veniturile fiscale ale bugetului local; 

b) verificarea bazelor de impunere, a legalitătii conform declaratiilor fiscale, corectitudinii, 
exactitatii îndeplinirii obligatiilor de către contribuabili, stabilirea eventualelor diferente de plată, 
precum si a  accesoriilor aferente acestora; 

c) preluarea, verificarea si inregistrarea declaratiilor fiscale, a cererilor depuse, precum si a 
altor documente fiscale depuse de contribuabilii – persoane fizice sau juridice, verificarea si 
solutionarea cererilor, sesizărilor,  reclamatiilor cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale 
datorate; 

d) verificarea permanentă a patrimoniului contribuabililor persoane fizice si juridice, pentru a 
se identifica bunurile mobile si imobile impozabile nedeclarate si stabilirea unor  eventuale 
diferente dintre suprafetele si valorile impozabile declarate, in cazul constructiilor precum si a 
suprafetelor declarate in cazul  terenurilor fata de cele reale din teren (acolo unde este cazul), 
urmărindu-se modul de aplicare a nivelurilor de impozitare si a coeficientilor de corectie aplicate 
conform legislatiei in vigoare si respectiv a hotărârilor de Consiliu Local; 

e) întocmeste si asigura transmiterea deciziilor de impunere si a Instiintarilor de plata cu 
obligatiile fiscale, conform procedurilor prevazute de lege; 

f) întocmeste din oficiu si transmite, daca este cazul declaratii fiscale pentru bunurile 
identificate si nedeclarate sau declarate partial de catre contribuabilii persoane fizice si juridice; 

g) urmareste permanent situatia amenzilor pentru fiecare contribuabil si face toate 
demersurile legale pentru incasarea acestora;  

h) procedeaza la returnarea catre agentul constatator, in termenul legal a titlurilor de creanta 
in cazul in care acestea nu intrunesc conditiile legale pentru operarea in evidentele fiscale;  

i) primeste cereri si eliberează certificate de atestare fiscala, adeverinţe şi răspunsuri la diferite 
adrese din partea contribuabililor persoane juridice , dupa verificarea situatiei fiscale a acestora si a 
documentatiei inaintate de catre solicitanti;  

j) primeste adrese de la alte compartimente ale institutiei, pe baza de semnatură, prin care ni 
se solicita informatii gestionate de serviciul nostru, le verifică si ia măsurile necesare pentru 
prelucrarea si arhivarea acestora; 

k) verifică si solutionează cererile depuse pentru înlesniri la plata impozitelor si taxelor 
locale, pentru categoriile de persoane fizice sau juridice prevăzute de actele normative în vigoare si 
de hotărârile de Consiliu Local; 

l) ține evidenta cererilor de înlesniri si a modului de solutionare a acestora; 
m) întocmeste si asigură gestionarea corecta a dosarelor fiscale si a celorlalte documente 

anexate pentru stabilirea obligatiilor fiscale în sarcina contribuabililor – persoane fizice sau 
juridice; 

n) efectuează operatiunile de încasări în numerar pe baza documentelor de prevazute de 
legislatia in vigoare; 

o) descarca la nivel de rol atat plătile efectuate de contribuabili, atat prin ordine de plata la 
trezorerie  cat si prin încasările efectuate de încasatorii directiei; 

p) verifica sumele achitate in contul fiecarui impozit sau taxa, stabileste diferentele si le 
regleaza prin modalitatile legale (operatiuni de restituire, compensare, transfer) prin intocmirea 
ordinelor de plată cu sumele respective; 

q) întocmeste referatele de restituire si cele de compensare la solicitarea persoanelor fizice 
sau juridice; 

r) analizeaza listele de ramasite (situatie solduri) precum si listele de suprasolviri. 
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s) verifica introducerea datelor in aplicatia informatica si sesizeaza anumite nereguli  care ar 
putea duce la calcularea eronata a impozitelor si taxelor locale si ia toate masurile pentru corectarea 
acestora;  

t) asigură integritatea si securitatea numerarului existent la personalul încasator pana la 
depunerea acestuia la casieria Primăriei; 

u) emite la sfârsitul fiecarei zile de lucru borderourile de încasari pe tipuri de venituri de 
către fiecare încasator, întocmeste situatia centralizatoare cu privire la incasările zilnice pe tipuri 
de venituri si pe fiecare încasator; 

v) salveaza datele introduse in aplicatia informatica cu privire la evidenta impozitelor, taxelor 
si a celorlalte venituri ale bugetului local; 

w) editeaza liste si situatii centralizatoare solicitate de sefii ierarhici, de conducerea primariei,  
sau de alte institutii; 

x) efectueaza actiuni de inspectie fiscala la contribuabilii persoane juridice,  avand ca obiect 
verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si 
exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabilii persoane juridice, respectarea prevederilor  
legislatiei contabile , stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor acestora, 
luand masuri pentru incasarea lor in termen;  

y) emite adeverinte si certificate fiscale necesare contribuabililor la alte institutii,  avizate de 
către directorul directiei; 

z) colaborează cu Directia Juridic Comercial - Compartimentul Recuperare Creante, privind 
încasarea sumelor din executare silită în vederea solutionării unor eventuale neconcordante apărute 
în cazul plătilor contribuabililor, în vederea eliberării adeverintelor si certificatelor fiscale 
solicitate de persoanele fizice si juridice, precum si pentru solutionarea corecta a cererilor de 
restituire sau compensare, unde este cazul; 

aa) consilierea si îndrumarea cu amabilitate a contribuabililor persoane fizice si juridice si 
acordarea de asistenta de specialitate cu privire la completarea completa si corecta a declaratiilor 
fiscale, pentru plata la termenele prevazute de lege a impozitelor si taxelor locale; 

bb) asigura confidentialitatea, integritatea si securitatea datelor si informatiilor detinute ca 
urmare a desfasurarii activitatii in cadrul serviciului; 

cc) aplică sanctiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor – persoane fizice 
sau juridice, care incalcă legislatia fiscala si ia toate masurile legale ce se impun pentru inlăturarea 
deficientelor constatate; 

dd) întocmeste necesarul de formulare tipizate si asigura gestionarea corecta a acestora; 
ee) asigura documentatia necesară pentru rezolvarea prompta a solicitarilor depuse de 

contribuabilii care se prezinta la audientele ce se acordă de catre conducerea Primăriei la 
problemele ce intra în sfera sa de activitate, pentru clarificarea situatiei privind obligatiile fiscale 
ale contribuabililor persoane fizice si juridice; 

ff) colaboreaza cu celelalte servicii si directii din cadrul Primăriei, cu 
A.N.A.F., Judecătoria Alexandria, Tribunalul Teleorman, Inspectoratul Judetean de Politie, Oficiul 
Registrului Comertului, ITM, Directia de Evidenta Informatizata a Persoanei si alte institutii, pentru 
clarificarea datelor de identificare ale contribuabililor persoane fizice sau juridice. 

 
13.2. COMPARTIMENT POLITICI FISCALE 

Art. 100. Compartimentul Politici Fiscale functioneaza in cadrul Directiei Impozite si Taxe 
Locale sub directa coordonare a Directorului executiv. 

Art. 101. Atribuții specifice:  



31 
 

a) fundamenteaza politica fiscala practicata de Consiliul Local Alexandria privind taxele si 
impozitele  locale  pentru toate categoriile de contribuabili 

b) estimeaza gradul de suportabilitate al cetatenilor pentru taxele si impozitele locale precum si 
tarifele pentru plata utilitatilor publice  pentru contribuabili personae fizice/personae juridice 

c) propune strategia stabilirii tarifelor practicate la inchirieri terenuri si cladiri pentru: piete, 
targuri, oboare, alte activitati comerciale in functie de obiectul principal de activitate si   in cazul 
unor  evenimente organizate de Primaria municipiului Alexandria   

d) efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea 
impozitelor si taxelor pe care le transmite conducatorului superior ; 

e) fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează strategii, programe şi proiecte, 
în domeniile de competenţă; 

f) iniţiază, elaborează, analizează, avizează şi promovează spre aprobare proiecte de acte 
normative pentru reglementarea domeniilor de activitate gestionate; 

g) elaborează proiecte de acte normative în domeniile stabilirii, impunerii, urmăririi şi încasării 
impozitelor şi taxelor locale, al administrării creanţelor bugetelor locale, inspecţiei fiscale, 
soluţionării contestaţiilor asupra actelor de impunere; 

h) îndrumă şi sprijină aparatul de specialitate în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor 
legale şi îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege; 

i) analizează şi elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări şi 
întrebări formulate de contribuabili şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de 
persoane fizice/persoane juridice sau direcţionate de la alte structuri sau autorităţi; 

j) acordă asistenţă contribuabililor pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul 
administrării creanţelor bugetare locale şi în domeniul administrării veniturilor; 

k) sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin 
elaborarea de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale; 

l) participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce se impun a se aproba pentru 
reglementarea activitatii de stabilire, impunere, urmărire şi încasăre a impozitelor şi taxelor locale; 

m) monitorizează şi analizează modul de asigurare a resurselor financiare la nivelul  unităţii 
administrativ-teritoriale şi formulează propuneri de îmbunătăţire a sistemului; 

n) asigură buna desfasurare a activitatii de relatii cu publicul, prin relatia directa cu cetatenii, 
cu  privire la aspectele juridice sesizate de acestia, referitor la imbunatatirea activitatii de 
administrare a impozitele si taxele locale;  

o) asigura redactarea si comunicarea raspunsului la unele petitii, potrivit rezolutiei conducerii 
si a legislatiei aplicabile ;  

p) asigură organizarea intalnirilor cu publicul, cu reprezentantii mass-media, a evenimentelor si 
a altor actiuni specifice, de relatii publice;  

q) asigură conceperea modalitatilor de influentare prin impozite si taxe asupra unor fenomene 
economice si sociale, inclusiv stabilirea conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale; 

r) asigura stabilirea unor masuri in vederea colectarii eficiente a veniturilor ; 
s) asigura acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării unei relaţii de parteneriat cu 

comunitatea oamenilor de afaceri in vederea colectarii informatiilor necesare realizarii unei politici 
fiscale corespunzatore cerintelor unitatii administrativ- teritoriale privind  veniturile ; 

t) asigura dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătăţirea activităţii, în special 
în ceea ce priveşte oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă 
asupra respectării legislatiei in vigoare. 

14. DIRECTIA ECONOMICA 
Art. 102. Directia Economica este condusa de un Director executiv care organizeaza, 

gestioneaza si conduce activitatile stabilite prin fisa postului. 
Art. 103. Misiunea şi scopul: administrarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi 

financiare ale autorităţii publice locale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 
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14.1. SERVICIUL CONTABILITATE BUGET SALARIZARE RESURSE UMANE 
Art. 104. Serviciul Contabilitate Buget Salarizare Resurse Umane este in subordinea directa a 

directorului executiv si este condus de un Șef de serviciu. 
Art. 105. Șeful de serviciu are in subordine urmatoarele compartimente: Contabilitate, 

Financiar-casierie, Buget, Salarizare, Resurse Umane, Aprovizionare, Monitorizare unitati de 
învatamant. 

14.1.1 COMPARTIMENT CONTABILITATE 
Art. 106. Misiunea şi scopul: organizarea contabilităţii cheltuielilor efectuate potrivit bugetului 

aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie special, asigură activitatea de control 
financiar preventiv şi plata cheltuielilor potrivit reglementărilor legale în domeniu.  

Art. 107. Atribuţii specifice:  
a) organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu actele normative in vigoare, 
b) asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, 

mijloacele circulante, cheltuielile de servicii, mijloace bănești, debitorii, creditorii și alte decontări; 
c) înregistrarea în contabilitate a veniturilor, pe baza situaţiilor centralizate primite de la 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi AJ.F.P. - Trezorerie; 
d) organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale; 
e) exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu; 
f) întocmește balanțe de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește 

concordanța dintre acestea ; 
g) întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
h) întocmește lunar execuția bugetară și urmărește încadrarea conform clasificației bugetare; 
i) întocmește bilanțurile trimestriale și anuale și coordonează întocmirea raportului explicativ 

la acestea; 
j)   asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului aflat în 

administrare și ia toate măsurile pentru recuperarea pagubelor în cazul în care acestea se produc; 
k) urmărește respectarea nivelului cheltuielilor administrativ gospodărești propunând 

reducerea sau eliminarea celor nejustificate; 
l) participă la organizarea și realizarea sistemului informațional, aplicând măsuri de 

raționalizare și simplificare a lucrărilor de evidență contabilă și automatizarea prelucrării datelor; 
m) realizează studiile necesare în vederea aprobării de către Consiliul Local a împrumuturilor 

ce trebuie obținute pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor 
legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursarea acestora; 

n) asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor 
documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

o) asigura corespondenta legata de misiunile de audit efectuate de Camera de Conturi 
p) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, 

oportunitatea,economicitatea și realitatea operatiunilor; 
q) primește documentele de evidență primară pentru activitatea proprie;  
r) primește comunicări privind situația debitorilor plecați din unitate; 
s) transmite date pentru analiza situației economico-financiare a unității; 
t)  primește documentele privind mișcarea valorilor materiale, casarea obiectelor de inventar și 

a mijloacelor fixe;  
u) transmite documentele privind intrările de mijloace fixe și obiecte de inventar;  
v) primește situații privind cheltuielile efectuate cu mijloace de transport proprii la combustibil; 
w) răspunde de efectuarea plăților în limita fondurilor alocate;  
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x) întocmeste lunar situatia catre Ministerul Finantelor Publice Bucuresti privind datoria 
publica a unitatii 

y) tine evidenta registrului datoriei publice locale cit si situatia creditelor interne garantate 
z) monitorizează si verifică in permanenta sumele ramase disponibile  pentru efectuarea 

ordinelor de plata in programul FOREXE-CAB-Trezorerie. 
 

14.1.2. COMPARTIMENT FINANCIAR - CASIERIE 
Art. 108. Atribuțiile specifice Compartimentului Financiar: 
a) urmareste si raspunde de constituirea garantiilor materiale si banesti pentru fiecare 

gestionar, conform Legii nr. 22/1969, 
b) urmareste evidenta contractelor pentru lucrari de investitii si prestari servicii: 

- intocmeste situatii cu contractele de executie, verifica valoarea contractului de executie  cu 
valoarea disponibila din buget aferenta. 

- primeste facturile pe fiecare contract, le verifica, le inregistreaza apoi le da catre plata 
urmand sa tina evidenta in continuare a platilor 

- in cazul facturilor cu termene de valabitate expirate efectueaza adrese de transmitere catre 
furnizorul respectiv, dupa ce in prealabil au fost eliminate toate solutiile legale posibile (colaborare 
cu toate directiile si compartimentele in acest sens). 

- tine evidenta garantiilor de buna executie  pe fiecare contract face retinerile la fiecare 
factura, pe masura decontarii acesteia 

- primeste procesul verbal de receptie al lucrarii si verifica daca sunt semnate de  persoanele 
autorizate in urma caruia vireaza garantia de buna executie retinuta in contul de garantii ale 
executantului; 

-întocmeste adresa catre banca furnizorului pentru deblocarea a 70% din garantie de buna 
executie, in urma cererii intocmita de executant, vizata de persoanele in drept si a procesului verbal 
de terminare al lucrarii, restul de 30% se vireaza la expirarea perioadei de garantie; 

- tine evidenta cheltuielilor la fiecare lucrare de investitie si calculeaza cota de 0,7%  conform 
prevederilor Legii nr.10/1995 art.40 si Legii nr.50/1991 republicata art.30 alin (1), impreuna cu 
compartimentul tehnic investitii; 

c) ține evidenta chitantierelor pentru casieria centrala, a chitantierilor pentru incasarea 
veniturilor de catre serviciile publice din subordine si biletelor pentru strand si cinematrograf;  

d) urmareste depunerea sumelor incasate serviciile publice din subordine la casieria centrala; 
e) solicita intreprinderilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Alexandria, 

fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte infomatii referitoare la activitatea intreprinderii 
publice, pe care le verifica, le centralizeaza si le transmite catre Ministerul Finantelor Publice, la 
termenele stabilite prin O.G. Nr. 109/2011 si H.G. nr. 722/201; 

f) raporteaza indicatorii de performanta monitorizati la intreprinderile publice de catre 
Ministerul Finantelor Publice, trimestrial, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului precedent, 
conform legislatiei in vigoare; 

g) raporteaza catre Directia generala de legislatie si reglementare in domeniul activelor 
statului din cadrul Ministerului de Finante modul de imnplemnetare a prevederilor O.U.G. nr. 
109/2011 si H.G. nr. 722/2016 la intreprinderile publice la care UAT Alexandria este actionar 
majoritar sau unic; 

h) elaboreaza si transmite catre Minbisterul Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice si 
catree Ministerul Finantelor Publice si publica pe pagina de internet a Primariei Municipiului 
Alexandria raposrtul anual privind activitatea intreprinderilor publixce conform O.U.G. nr. 109/2011; 
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i) notifica intreprinderile publice la care UAT Alexandria este actionar majoritar sau unic 
arice aspecte cu privire la neindeplinirea unor prevederi conform O.U.G. nr. 109/2011 si a normelor 
de aplicare sau a oricarei legislatii specifice in materie; 

j) întocmeste si transmite catre MDRAP macheta indicatorilor economici pentru societatile 
comerciale aflate sub tutela Municipiului Alexandria;  

k) întocmeste si verifica Formarul S1100 - Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 
109/2011 de către întreprinderile publice; 

l) ține evidenta platilor catre diverse asociatii cu care institutia noastra este partener. 
Art. 109. Atribuțiile specifice Compartimentului Casierie: 
a) colecteaza veniturile din impozite si taxe conform foilor de varsamant, pe fiecare sursa de 

venit si pe fiecare incasator in parte conform listei eliberate de Directia Impozite si Taxe Locale; 
b) colecteaza veniturile incasate de serviciile publice din subordine (taxa drum, taxe strand 

s.a.) si taxele de la xerox; 
c) zilnic depune la Trezoreria Alexandria, cu foaie de varsamant, veniturile incasate pe fiecare 

sursa de venit; 
d) încaseaza ori de cate ori este nevoie cu fila de CEC de la Trezoreria Alexandria, numerar 

pentru plata indemnizatiilor consilierilor locali, a referatelor de cheltuieli ce necesita achitarea lor cu 
numerar; 

e) întocmeste zilnic registrul de casa evidentiind separat: ratele si chiriile pentru apartamente, 
impozitele si taxele, veniturile din chirii, concesiuni, energie electrica de la subconsumatori,  
veniturile incasate de serviciile publice din subordine (ADP si DAS), garantiile de buna executie, 
veniturile provenite din taxele de la xerox; 

f) efectueaza si alte plati ocazionale conform actelor transmise de catre contabilitate, 
verificand totodata vizele si semnaturile autorizate.  

 
14.1.3 COMPARTIMENTUL BUGET 

Art. 110. Misiunea şi scopul: Elaborarea proiectului bugetului general al municipiului 
Alexandria şi supunerea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

Art. 111. Atribuţii specifice: 
a) fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local 

al Municipiului Alexandria, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare Primarului și 
Consiliului Local în vederea aprobării bugetului anual; 

b) repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat; 
c) întocmirea comunicărilor de bugete pentru toate instituţiile subordonate, atât la aprobarea 

bugetului iniţial cât şi la rectificările bugetului de venituri şi cheltuieli care au loc în cursul anului 
bugetar, 

d) întocmește si prezinta spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria, pâna la 
data de 31 mai a fiecarui an bugetar, contul anual de încheiere a exercițiului bugetar; 

e) întocmirea şi prezentarea spre aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria 
conturile trimestriale  de execuţie atât al bugetului local, în aprilie pentru primul trimestru, în iulie, 
octombrie şi decembrie pentru celelalte trimestre, 

f) introduce si actualizeaza bugetul aprobat în FOREXEBUG 

g) stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și 
executare a bugetului local; 

h) verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și 
Consiliului Local orice neregulă sau încălcare constatată, precum și măsurile ce se impun; 
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i) urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și 
informează lunar Primarul; 

j) verificarea şi deschiderea creditelor bugetare aprobate în limita bugetelor aprobate pentru 
fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, 
ca urmare a rectificărilor de buget, atât pentru activitatea proprie cât şi a instituţiilor subordonate, 

k) alimenteaza conturile ordonatorilor tertiari de credite prin intocmirea dispozitiilor bugetare 
si tine evidenta alimentarilor efectuate 

l) depune la Trezoreria Alexandria dispozitiile bugetare intocmite verificand disponibilul din 
contul de executie 

m) efectuarea şi ţinerea la zi a ordonanţărilor din sursa buget local pe Capitolele bugetare:  
51”autorităţi publice”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55”Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi”61”Ordine şi siguranţă publică”, 66”Sănătate”, 67”Cultură”, 68”Asistenţă socială”, 
70”Locuinţe servicii de dezvoltare publică” 74”Mediu şi Ape”, 84”Transporturi”; 

n) întocmeste  cereri pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamant, 
crese, ajutor social, echilibrarea bugetului local, serviciul comunitar de evidenta a persoanelor si le 
inainteaza le A.J.F.P. Teleorman; 

o) întocmeste situatia financiara lunara, trimestriala si anuala si o depune la A.J..F.P. 
Teleorman; 

p) ține evidenta donatiilor si sponsorizarilor pentru primarie; 
q) verifică periodic a evoluţiei încasărilor pe fiecare categorie de venituri încasată, întocmirea 

unor situaţii comparative cu aceleaşi perioade a anilor precedenţi; 
r) transmite în format electronic a informaţiilor ce fac obiectul prevederilor art.76-1din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform Ordinului 11/14.11.2011. 
 

14.1.4.  COMPARTIMENT SALARIZARE 
Art. 112. Atribuțiile specifice: 
a) întocmirea statelor de plata si calcularea oricaror indemnizatii sau drepturi salariale ale 

salariatilor, consilierilor locali 
b) răspunde de virarea reținerilor din salarii a tuturor obligațiilor față de bugetul de stat,  

bugetul asigurărilor sociale sau terți; 
c) transmite și primește documentele privind decontările, reținerile lunare din salarii, refuzurile 

pentru plata unor datorii cerute de organele în drept; 
d) asigură și răspunde de aplicarea strictă a prevederilor privind sistemul de salarizare; 
e) răspunde de calculul tuturor drepturilor salariale la nivelul fiecărei luni (concedii de odihnă, 

concedii medicale, prime, ore suplimentare, etc.);  
f) întocmește situațiile lunare pe care le depune la Casa de Pensii, Casa de Sănătate, etc.; 
g) primeste si verifica pontajele salariatilor institutiei si ale consilierilor locali; 
h) primeste cererile de concedii de odihna si certificatele medicale, calculeaza drepturile 

salariale cuvenite si intocmeste statele de plata; 
i) întocmeste situatia recapitulative privind plata salariilor; 
j) pune in aplicare dispozitiile primarului privind incadrarea, incetarea contractului de munca, 

transferul personalului institutiei;  
k) elibereaza adeverinte solicitate de catre salariatii institutiei; 
l) prelucreaza si listeaza Declaratia 112, 205 pe care o depune la A.J.F.P. Teleorman; 
m) întocmeste situatiile privind numarul mediu al salariatilor si castigurile salariale lunare si le 

inainteaza Directiei Judetene de  Statistica; 
n) transmite catre INEP situatia cu veniturile salariale realizate de personalul contractual si de 

politistii detasati; 
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o) monitorizează si verifică in permanenta sumele ramase disponibile  pentru efectuarea 
ordinelor de plata in programul FOREXE-CAB –Trezorerie. 

 
14.1.5 COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Art. 113. Misiunea şi scopul: asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse 
umane şi a procedurilor de lucru. 

Art. 114. Atribuții specifice: 
a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici în cadrul administratiei locale, colaborează cu A.N.F.P., care-i acordă asistenţă de 
specialitate şi coordonare metodologică; 

b) ține evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, potrivit formatului stabilit de către 
A.N.F.P şi transmite toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor 
publici din cadrul acestora;  

c) asigură constituirea unei baze de date referitoare la funcţiile publice si funcţionarii publici 
din aparatul de specialitate al administratiei locale; 

d) întocmeşte lucrările privind Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care-l transmite 
A.N.F.P. spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre şi-l supune aprobării Consiliului 
Local;  

e) coordonează, monitorizează procesul de întocmire al fişelor de post în colaborare cu şefii de 
departamente; ia măsuri în vederea aprobării acestora de către conducătorul instituţiei; răspunde de 
gestionarea acestora şi arhivarea lor; 

f) întocmește, completeaza si pastreaza dosarele individuale ale funcționarilor publici, 
demnitarilor si personalului contractual din cadrul institutiei, a statisticilor aferente, înregistrarea 
personalului și a mișcărilor de personal, asigura pastrarea confidentialitatii actelor si datelor 
personale; 

g) aplică dispozițiile legale referitoare la managementul resurselor umane, funcțiile  publice și 
pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul administrației locale, elaboreaza Planul 
anual de perfectionare profesionala a salariatilor, stabilește nevoile pentru formarea, perfectionarea 
sau specializarea profesională a salariaților; 

h) întocmește previziunile cu privire la necesarul de personal (cantitativ, calitativ, pe 
specializări, calificări), ; 

i) întocmește  organigrama, statul de funcții și statul de personal, înaintează spre avizare 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia în vederea avizării; 

j) asigură recrutarea-organizarea de concursuri (solicitare avize, asigurare secretariat, comisii 
de concurs și comisii de soluționare contestații, stabilire salariu de încadrare, urmărire stagiu 
debutanți, etc.); 

k) urmărește și gestionează  programarea și efectuarea concediilor de odihnă, ține evidenta 
nominala si anuala a concediilor de odihnă;  

l) coordoneaza si monitorizeaza procesului de evaluare anuala a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;  

m) asigură întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale potenţiale 
pentru persoanele nou angajate pe funcţii contractuale şi stabileşte salariul de încadrare;  

n) elaborează si actualizează Regulamentului Intern al instituţiei, prin act administrativ, asigură 
aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor acestuia, respectiv postarea pe site-ul instituţiei; 

o) elaborează, modifica/completeaza Regulamentului de organizare şi funcţionare în colaborare 
cu şefii de compartimente şi supune atenţiei conducătorului instituţiei iniţierea proiectului de hotărâre 
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în vederea aprobării de către Consiliul Local, aduce la cunoştinţa şefilor de compartimente a ROF-lui 
si postarea pe site-ul instituţiei. 

p) Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: încadrarea, numirea, 
stabilirea salariilor, modificarea raporturilor de serviciu; 

q) asigurarea activităţii de  preluare, comunicare, arhivare şi publicare a declaraţiilor de avere 
şi de interese pentru personalul contractual şi funcţionarii publici de conducere/execuţie din cadrul 
institutiei si a consilierilor locali; 

r)  verifică prin sondaj cel puţin odată pe săptămână prezenţa salariaţilor la serviciu în baza 
condicii de prezenţă.   

 
14.1.6. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE UNITATI DE ÎNVAȚĂMÂNT 

Art. 115. Atribuții specifice: 
a) asigură legătura între Primărie şi Consiliul Local cu Inspectoratul Şcolar şi cu unităţile de 

învăţământ în vederea implementarii măsurilor ce trebuiesc luate pentru buna funcţionare în 
domeniile pe care acesta le coordonează, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, Consiliul 
Local şi Primăria  au obligaţia şi posibilitatea de a-şi aduce aportul; 

b) analizeaza bugetele unitatilor de invatamant preuniversitar si face propuneri in legatura cu 
alocarea fondurilor acestor institutii finantate din bugetul local; 

c) efectuează analiza solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat privind 
suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea desfăsurării în condiţtii normale a 
activităţii acestora; 

d) verifică modul în care unităţile de îvăţământ preuniversitar de stat administrează baza 
materială imobiliară aflată in administrarea acestora şi care aparţine domeniului public al 
municipiului; 

e) urmăreşte, verifică şi soluţionează problemele privind întreţinerea clădirilor, a instalaţiilor şi 
a consumurilor de utilităţi în unităţtile de învăţământ  preuniversitar de stat împreună cu persoanele 
desemnate din direcţiile abilitate ale primăriei, precum şi cu unităţile subordonate; 

f) ține evidenţa donaţiilor şi sponsorizărilor pentru unităţile de învăţământ; 
g) întocmeşte documentaţia necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii educaţiei 

naţionale privind atributiile reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii educaţiei; 

h) alimentează conturile ordonatorilor terţiari de credite ai unităţilor de învăţământ prin 
întocmirea dispoziţiilor bugetare pentru cheltuielile materiale în urma solicitărilor acestora cu vizele 
autorizate  şi ţine evidenţa alimentărilor efectuate, inclusiv a alimentărilor efectuate pentru 
cheltuielile de salarii efectuate de Compartimentul salarizare; 

i) țntocmeşte adrese către unităţile de învăţământ, cu termenele pentru situaţiile financiare 
trimestriale  şi anuale. Urmăreşte şi informează asupra eventualelor abateri (dacă este cazul) de la 
termenele stabilite a unor unităţi pentru executarea în timp util a situaţiei centralizate în cadrul 
instituţiei noastre şi transmiterea ei către Finantele Publice Teleorman;. 

j) țntocmeşte documentaţia necesară acordării burselor şcolare elevilor unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru fiecare an şcolar; 

k) comunică cu unităţile de învăţământ, verifică cheltuielile efectuate în urma  solicitărilor 
primite de la unităţile de învăţământ; 

l) verifică dacă plăţile efectuate de unităţile de învăţământ sunt în conformitate cu solicitările 
depuse la primărie; 
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m) solicită şi trimite adrese pentru rezolvarea tuturor problemelor la unităţile de învăţământ. 
n) face deplasări la sediile unităţilor de învăţământ, când este cazul, pentru depistarea din timp 

a problemelor ivite pentru diferite lucrări. 
 
14.1.7. COMPARTIMENT APROVIZIONARE 
Art. 116. Atribuții specifice: 
a) cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din 

gestiune;  
b) nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului societăţii decât în scop 

determinat de serviciu, încuie şi supraveghează permanent depozitul; 
c) efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica societăţii, legislaţia şi 

normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă.   
d) organizează sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, produselor finite,. de la 

partenerii comerciali; 
e) realizează recepţia bunurilor dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ cu datele înscrise 

în documentele de însoţire, participa la descsrcarea lor;  
f) semnează documentele de însoţire (factura fiscală şi/sau aviz de însoţire a märfii) pentru 

primirea mărfii, identifică viciile aparente şi înştiinţează conducerea despre acestea;  
g) manipulează şi aranjează bunurile în depozit, astfel încât să prevină sustragerile şi 

degradările, pe categorii, loturi de marfă etc.;  
h) răspunde de mărfurile stocate in magazie; 
i) verifică distribuirea bunurilor în cadrul unităţii, evaluează necesarul pentru reînoirea 

stocului minim si comunica in scris propunerile pentru aprovizionare. 
j) ține evidența și completează foile de parcurs pentru autoturismele existente în parcul auto al 

instituției (F.A.Z. – Fișa de activitate zilnică); 
k) ține evidența polițelor de asigurare auto R.C.A. și CASCO, a reviziilor tehnice periodice 

înscrise în cartea tehnică și inspecția tehnică periodic. 
 
14.2 COMPARTIMENT CULTURĂ SPORT TINERET 
Art. 117. Compartimentul Cultura Sport Tineret functioneaza în cadrul Directiei Economice, în 

subordonarea directa a Directorului executiv, iar activitatea este coordonata si urmarita de un 
viceprimar.  

Art. 118. Misiunea şi scopul: este de a promova şi sprijini evenimentele locale care se 
desfasoara in municipiul Alexandria, precum si a numeroaselor parteneriate de care beneficiază 
municipiul Alexandria şi implementarea unor noi colaborări prin atragerea de noi proiecte în vederea 
îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia. 

Art. 119. Atribuții specifice: 
a) întocmește și actualizează proiectul anual al activităților culturale, educative, sportive, 

recreative și de tineret ce urmează a fi realizate în anul în curs,  
b) asigură derularea activităților în conformitate cu proiectul aprobat; 
c) elaborează documentația aferentă acțiunilor desfășurate; 
d) organizează, participă, monitorizează și evaluează acțiunile în domeniu; 
e) se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziții, spectacole, concerte, 

manifestări sportive în perimetrul Municipiului și în organizarea unor tabere de creație; 
f) colaborează cu compartimentele din aparatul propriu în vederea îndeplinirii atribuțiilor în 

domeniu; 
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g) stabilește relațiile de colaborare cu serviciile specializate din celelalte primării pentru 
dezvoltarea unor proiecte comune; 

h) colaborează cu Inspectoratul Școlar al Municipiului Alexandria și cu unitățile de învațământ 
de pe raza Municipiului, in vederea derulării unor activități comune care să se încadreze în specificul 
serviciului (concursuri interșcolare, simpozioane, spectacole); 

i) colaborează cu cluburile sportive și cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări 
sportive (intreceri, marșuri, concursuri); 

j) colaborează cu muzee, biblioteci publice, universități culturale, ansambluri profesioniste de 
muzică și dansuri populare și alte institutii publice de cultură și artă, în vederea organizării de 
proiecte culturale; 

k) inițiază și organizează, cu aprobarea conducerii administrației publice locale,  programele 
cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați; 

l) dezvoltă relațiile și colaborarea cu structuri asociative pentru tineret; 
m) aplică strategia și programele autorității  în domeniu, la nivel local; 
n) oferă informații și acordă consultanță în domeniu; 
o) promovează imaginea instituției prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste, 

afișe) pentru popularizarea manifestărilor proprii și a inițiativelor instituției; 
p) întocmirea de rapoarte, referate, notificări pentru decontarea sumelor cheltuite în domeniul 

specific compartimentului; 
q) Asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor si programelor artistice din doemniul 

artei cinematografice la cinematograful 3D; 
r) Efectueaza operatiuni de casierie in cadrul cinematografului 3D din cadrul Casei de Cultura. 
s) întocmirea de statistici în domeniul specific compartimentului pentru a evidenţia şi compara 

volumul şi calitatea de servicii oferite; 
t) iniţierea a noi relaţii în domeniul specific compartimentului prin comunicare permanentă 

scris, electronic sau verbal cu potenţiali colaboratori. 
 

15. ARHITECT  ŞEF 
Art. 120. Arhitectul Sef este subordonat direct Primarului municipiului Alexandria si este seful 

structurilor de specialitate subordonate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. 
Art. 121. Misiunea şi scopul: desfăşoară o activitate de interes public, ale căror scopuri 

principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, 
amenajarea  teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 122. Atributii specifice:  
a) coordonează activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului, autorizare în construcții,  

disciplina în construcții și urbanism,  dezvoltarea și reabilitarea zonelor rezidențiale în municipiu; 
b) țntocmește și coordoneaza programe de organizare, dezvoltare urbanistică și de amenajare a 

teritoriului administrativ al municipiului  și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor 
legale; 

c) inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pe teritoriul 
administrativ al municipiului ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri și avizează toate 
documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice și juridice pe 
teritoriul localității; 

d) se îngrijește de aplicarea prevederilor planului urbanistic general și a regulamentului de 
urbanism aferent pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de 
detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare; 
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e) organizează consultarea cetățenilor în vederea avizării și aprobării planurilor de urbanism 
în conformitate cu prevederile legale; 

f) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora; 

g) propune măsurile pentru reabilitarea unor zone și puncte din municipiu în vederea ridicării 
gradului de utilitate și estetica urbană în conformitate cu documentațiile de urbanism aprobate 
conform legii; 

h) propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a Municipiului;  
i) participă ca reprezentanți ai administrației locale la lucrările Comisiei Județene de urbanism 

și amenajare a teritoriului Teleorman; 
j) asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de 

construire și desființare pe teritoriul Municipiului, în conformitate cu competentele stabilite prin 
Legea 50/1991 republicată, modificată cu Legea nr.453/2001; 

k) asigură și urmăreste respectarea disciplinei în construcții și urbanism; 
l) colaborează cu celelalte direcții și compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în 

vederea elaborării bugetului local;  
m) urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de 

urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și protecția mediului; 
n) urmărește întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale direcției; 
o) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri, în 

domeniile de activitate ale direcției, în vederea promovării lor în Consiliul Local; 
p) Direcția Arhitect șef exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative,   prin 

hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale Primarului. 
Art. 123. In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ARHITECTul ŞEF colaborează cu  celelalte 

autorităţi publice. 
 

15.1. COMPARTIMENT URBANISM 
 Art. 124. Compartimentul Urbanism funcţionează sub coordonarea Arhitectului şef al 

Municipiului Alexandria. 
Art. 125. Misiunea şi scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către 

administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic 
şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor 
aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu 
acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării. 

Art. 126. Atribuţii specifice: 
a) eliberează certificate de urbanism;  
b) eliberează autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, 

restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-
edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piete, pasaje, 
excavări, construcții provizorii de santier și a altor lucrări prevăzute de lege;  

c) eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior;  
d) asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de 

urbanism;  
e) eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinației constructiilor;  
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f) eliberează avizul Consiliului Local Alexandria în vederea eliberării certificatelor de 
urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul Municipiului 
Alexandria, la cererea Consiliului Județean;  

g) eropune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin 
nerespectarea autorizațiilor;  

h) împreună cu Compartimentul Disciplina în Construcții stabilește măsurile ce se impun în 
cazul abaterilor de la documentația autorizată;  

i) organizează și întocmește banca de date a serviciului, în vederea întocmirii băncii de date 
computerizate;  

j) participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria după caz și completează avizele comisiilor cu date ce privesc domeniul de activitate al 
serviciului;  

k) ține evidența tuturor actelor ce le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru 
care răspunde;  

l) urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare;  
m) întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a Primarului, în 

termenul și forma solicitate;  
n) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate, în 

vederea promovării în Consiliul Local;  
 
15.2. DIRECȚIA PATRIMONIU  

Art. 127. Conducerea direcţiei este asigurată de un Director executiv în conformitate cu 
organigrama Primăriei Municipiului Alexandria, care organizează, gestionează şi conduce activităţile 
stabilite prin fişa postului în cadrul direcţiei. 

Art. 128. Misiunea şi scopul: păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de 
concesionare/închiriere/comodat sau aferente altor forme de transmitere în folosinţă în condiţiile legii, 
a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Alexandria, gestionarea fondului locativ şi a 
contractelor de închiriere spaţii cu destinaţie de locuinţă şi cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
administrarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Alexandria, gestionează, organizează şi 
pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului 
Alexandria. 

 
 15.2.1. SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT  

Art. 129. Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat functioneaza in cadrul Directiei 
Patrimoniu sub directa coordonare a Șefului de serviciu si Directorului executiv. 
 15.2.1.1. COMPARTIMENTUL DOMENIU PUBLIC 

Art. 130. Atribuţii specifice:  
a) primește și înregistrează  corespondeţa repartizată (cerere, audiențe, sesizări, contestații), 

intocmește și comunică răspunsurile cu respectarea termenelor legale; 
b) întocmeşte referatele pentru proiectele de hotărâri specifice activităţii; 
c) întocmește sau verifică contractele de donații, comodat, parteneriate public-private, având ca 

obiect bunuri aparţinând domeniului public, precum și actele adiționale ale acestora; 
d) ține evidența contractelor atât în registre speciale cât și în format electronic; 
e) participă la  elaborarea și semnarea actelor izvorâte din eventualele modificări contractuale; 
f) ia măsuri și îndeplinește toate operațiile legate de denunțarea unilaterală a contractelor, 

rezilierea contractelor, încetarea contractelor; 
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g) întocmește evidența imobilelor atribuite în condițiile legilor fondului funciar, care afectează 
domeniul public al municipiului ; 

h) întocmeşte protocoale de predare-primire, cu privire la bunurile care aparţin domeniului 
public   al Municipiului Alexandria; 

i) propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparţinând 
domeniului public al municipiului; 

j) participă la  lucrările comisiei de analiză a solicitarilor privind eliberarea acordurilor pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfăşurării de activități comerciale; 

k) transmite la compartimentul de specialitate documentele necesare promovării acțiunilor în 
instanță; 

l) participă la identificarea și inventarierea  bunurilor care alcătuiesc domeniu public al 
Municipiului Alexandria, precum și predarea–preluarea acestora conform legislaţiei în vigoare;   

m)  Răspunde de păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la domeniul public al 
Municipiului Alexandria;  

n) actualizează şi completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public, conform 
intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu, a evidenţelor deţinute şi întocmeşte documentaţia necesară în 
acest sens;  

o) transmite în copie către Direcţia Buget Finanţe Taxe si Impozite intrările şi ieşirile din 
patrimoniu, cât şi actele care stau la baza acestei operaţiuni  

p) furnizează informaţii privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituţiilor publice, 
persoanelor fizice şi juridice, solicitând vize de la serviciile implicate în aplicarea legilor nr. 10/2001 
şi 247/2005;  

q) pune la dispoziţia birourilor/serviciilor informaţiile de care dispune referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public în vederea soluţionării unor cereri;  

r) colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Alexandria;  

s) aplică şi respectă prevederile O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică;  

t) asigură relaţii cu publicul pentru probleme specifice serviciului;  
 
15.2.1.2. COMPARTIMENTUL DOMENIU PRIVAT 

Art. 131. Atribuţii specifice:  
a) primește și înregistrează corespondenţa repartizată (cerere, audiențe, sesizări, contestații), 

întocmește și comunică răspunsurile cu respectarea termenelor legale; 
b) întocmeşte referatele pentru proiectele de hotărâri specifice activităţii; 
c) întocmește și verifică contractele de vânzare și concesiune, având ca obiect bunuri 

aparţinând domeniului privat, precum și actele adiționale ale acestora, ține evidența contractelor atât 
în registre speciale cât și în format electronic; 

d) participă la eleborarea și semnarea actelor izvorâte din eventualele modificări 
contractuale; 

e) ia măsuri și îndeplinește toate operațiile legate de denunțarea unilaterală a contractelor, 
rezilierea contractelor, încetarea contractelor; 

f) întocmește evidența imobilelor atribuite in condițiile legilor fondului funciar, care afectează 
domeniul privat al municipiului; 

g) întocmeşte protocoale de predare-primire, cu privire la bunurile care aparţin domeniului 
privat  al Municipiului Alexandria; 
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h) propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparţinând 
domeniului privat al municipiului; 

i) identifică amplasamentele terenurilor și construcțiilor care fac obiectul legilor proprietății, 
și stabileşte datele de identificare ale acestora; 

j) verificare documentație și întocmire certificate de nomenclatură stradală; 
k) răspunde solicitărilor incomplete, fără acte de proprietate, fără accesul la una din străzile 

prevăzute in Nomenclatorul Străzilor din municipiu, construcţiilor provizorii-domeniul public, celor 
situate în zone în care nu sunt atribuite denumiri de străzi și a celor situate în extravilan; 

l) efectuează corespondenţa privind evoluţia denumirii străzii, echivalența (traseul) străzii; 
m) întocmeşte documentaţie pentru atribuire sau schimbare denumire stradă și o înainteaza 

Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri în vederea obţinerii avizului; 
n) întocmește referate pentru atribuire sau schimbare denumire stradă și le înainteaza  

Consiliului Local Alexandria spre aprobare; 
o) întocmește referate privind propuneri în vederea introducerii în domeniul public a străzilor 

ce urmează a fi introduse în Nomenclatorul Străzilor Municipiului Alexandria; 
p) deplăsări în teren și atribuirea de numere factoriale; 
q) actualizarea permanentă a Nomenclatorului Străzilor Municipiului Alexandria și a 

Nomenclatorului Blocurilor Municipiulului Alexandria; 
r) actualizarea și îmbunătățirea permanentă a hărții Municipiului Alexandria; 
s) participă la identificarea și inventarierea  bunurilor care alcătuiesc domeniu privat al 

Municipiului Alexandria, precum și predarea–preluarea acestora conform legislaţiei în vigoare;    
t) răspunde de păstrarea şi conservarea documentelor referitoare la domeniul privat al 

Municipiului Alexandria;  
u) actualizează şi completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, conform 

intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu, a evidenţelor deţinute şi întocmeşte documentaţia necesară în 
acest sens;  

v) transmite în copie către Direcţia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale intrările şi 
ieşirile din patrimoniu, cât şi actele care stau la baza acestei operaţiuni;  

w) pune la dispoziţia birourilor/serviciilor informaţiile de care dispune, referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat în vederea soluţionării unor cereri;  

x) colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul Primăriei sau alte structuri aflate în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Alexandria;  

y) asigură relaţii cu publicul pentru probleme specifice serviciului;  
z) duce la îndeplinire hotărârile Consiliul Local;  

 
15.2.1.3. COMPARTIMENT CADASTRU 

Art. 132. Comartimentul Cadastru funcţionează sub coordonarea şefului Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public si Privat. 

Art. 133. Misiunea şi scopul: gestionează, organizează şi pune în aplicare cadastrul de 
specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului; creează baza de date privind 
patrimoniul municipiului; verifică situaţia juridică a imobilelor din patrimoniul municipiului. 

Art. 134. Atribuţii specifice: 
a) participă la inventarierea domeniului public şi privat de interes local al municipiului  

Alexandria; 
b) propune măsuri ce se impun în cazul constatării unor nereguli sau aspecte  ilegale constatate 

în teren; 
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c) propune măsuri  privind intrarea în legalitate acolo unde s-au constatat nereguli ca urmare a 
verificărilor în teren;  

d) întocmeşte şi urmăreşte  documentaţiile necesare privind  trecerea  terenurilor din domeniul 
public în domeniul privat  şi invers (ridicare topo, număr cadastral, carte funciară , etc);  

e) întocmeşte şi urmăreşte  documentaţiile necesare privind  declararea imobilelor ca 
aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ( număr poştal, ridicare 
topo, număr cadastral, carte funciară, etc) ; 

f) participă la măsurătorile în teren cu privire la întocmirea  documentaţiilor tehnice necesare 
întocmirii propunerilor de HCL sau soluţionarea răspunsurilor petiţiilor şi sesizărilor primite spre 
rezolvare; 

g) țntocmeşte şi promovează HCL în vederea aprobării ca urmare a solicitării  persoanelor 
fizice sau personelor juridice  interesate; 

h) urmăreşte  utilizarea raţională şi eficientă a domeniului public de interes local în 
concordanţă  cu prevederile regulamentului aferent PUG; 

i) urmăreşte ca la promovarea proiectelor de hotărâre iniţiate, acestea să fie însoţite de toate 
documentele necesare justificative pentru a fi sustinute din punct de vedere tehnic;  

j) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor promovate şi aprobate de consiliul local, prin 
întocmirea dispoziţiilor primarului specifice fiecărei hotărâri; 

k) întocmeşte formularele necesare pentru diferite tipuri de înscriere în cartea funciară şi se 
asigură de depunerea lor în termen la O.C.P.I. ; 

l) identifică şi delimitează  hotarele dintre domeniul public de interes local şi proprietăţile  
private; 

m) răspunde petiţiilor şi sesizărilor adresate de cetăţeni conform prevederilor legale în vigoare, 
cu respectarea termenelor; 

n) rezolvă corespondenţa primită de la şeful ierarhic, conform atribuţiilor de serviciu şi 
răspunde de legalitatea şi oportunitatea datelor înscrise precum şi de încadrarea în termenele legale; 

o) întocmeşte şi înaintează orice fel de corespondenţă pe care o consideră necesară cu privire la 
încadrarea în prevederile legale a activităţilor de care este responsabil; 

p) arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului; 
q) colaborează în scris şi verbal cu celelalte compartimente ale instituţiei în vederea rezolvării 

sarcinilor comune sau complementare. 
 

15.2.1.4. COMPARTIMENTUL  REGISTRU AGRICOL  FOND FUNCIAR 
Art. 135. Misiunea şi scopul: înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă şi a animalelor; 

eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii. 
Art. 136. Atribuţii specifice: 
a) întocmește și eliberează documente care atestă înscrierile și radierile din Registrul Agricol 

menţionând încadrarea în zonă, conform hotărârii adoptate de Consiliul Local; 
b) completează și eliberează certificatele de producator cu respectarea procedurii legale și a 

verificărilor din teren; 
c) emite bilete de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului agricol; 
d) atestă datele din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare, necesare în diferite 

situaţii; 
e) înştiinţează crescătorii de albine pentru protecția acestora în perioada cînd se fac 

tratamentele chimice; 
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f) vizează adeverinţele întocmite în baza datelor înscrise în registrele agricole aflate în arhiva 
Primăriei Municipiului Alexandria, în vederea aplicării legilor fondului funciar; 

g) verifică și semnează documentațiile referitoare la subvențiile și primele din agricultură, 
precum și legislaţia agricolă în vigoare; 

h) alegerea și înscrierea de date în registrele agricole, tinerea la zi a registrelor și centralizarea 
datelor înscrise, furnizarea de date direcției de statistică, poliției, judecătoriei sau altor instituţii, dacă 
este cazul; 

i) efectuarea de activități în afara compartimentului (munca de teren), ceea ce constă în 
efectuarea de controale pe paşunea municipiului aflată în administrarea Consiliului Local, efectuarea 
de verificări la gospodăriile populației sau diferitelor societăți comerciale deținătoare de terenuri 
agricole sau crescătoare de animale (din categoriile bovine, ovine, porcine, cabaline, familii de 
albine), efectuarea de măsuratori de terenuri cu ocazia punerii în posesie a beneficiarilor Legii 
fondului funciar, cu ocazia verificării limitelor de hotar între parcelele atribuite, etc; 

j) participarea în mod efectiv la punerea în aplicare a Legii fondului funciar prin verificarea 
dosarelor, verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate, punerea în posesie a celor indreptățiți, 
clarificarea problemelor legate de vechile amplasamente; 

k) supune spre analiză comisiei municipale de fond funciar, cererile prin care s-a solicitat 
constituirea și/sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren și păduri; 
transmite comisiei judeţene de fond funciar, spre validare, propunerile comisiei municipale; comunică 
solicitanților hotărârea comisiei județene de fond funciar;  

l) efectuarea de activități de relații cu publicul, consilierea, acordarea de sprijin celor care se 
adresează cu diferite probleme agricole și de fond funciar; 

m) întocmirea de diferite referate, proiecte de hotărâri, procese-verbale de constatare a 
existenței produselor agricole sau a animalelor, procese-verbale de evaluare a pagubelor produse de 
animale pe culturile agricole, etc; 

n) eliberează titluri de proprietate privind deținerea de teren pe teritoriul Municipiului 
Alexandria, în conformitate cu Legea Fondului Funciar.  

o) analizează, îndrumă și coordoneaza activitatea privind Registrul Agricol conform Ordonanței 
Guvernului României nr. 1/1992; 

p) eliberează certificate privind deținerea de teren agricol pe teritoriul Municipiului Alexandria, 
necesare întocmirii formelor pentru somaj;  

q) eliberează adeverințele în urma emiterii ordinului Prefectului sau, după caz, a hotărârii 
Comisiei Județene de aplicare a Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar;  

r) asigură evidența și folosirea rațională și completă a terenurilor agricole aparținând 
producătorilor privați și a terenurilor din administrarea Consiliului Local;  

s) controlează și determină aplicarea legislației în vigoare cu privire la creșterea, exploatarea 
și ameliorarea animalelor, folosirea raționala și eficientă a culturilor furajere și a suprafetelor de 
pășuni și pajiști naturale;  

t) recomandă tuturor categoriilor de producători agricoli tehnologii specifice pe zone și 
microzone, privind cultura plantelor și creșterea animalelor;  

u) îndrumă producătorii agricoli în ceea ce privește cultivarea suprafețelor deținute și aplicarea 
tehnologiei pentru fiecare cultură;  

v) organizează și întocmește banca de date computerizată a serviciului, aplică prevederile Legii 
nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de razboi;  

w) aplică prevederile Legii nr. 42/1991 privind drepturile revoluționarilor.  
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x) gestionează banca de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al 
Municipiului Alexandria;  

y) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul 
de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;  

z) asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu prevederile legale;  
aa) rezolvă corespondența privind activitatea compartimentului conform legislației în vigoare;  
bb) constată contravențiile la actele normative în domeniul de activitate al compartimentului și 

aplică sancțiunile corespunzătoare;  
cc) prezintă la cererea Consiliului Local și a Primarului rapoarte și informări privind 

activitatea serviciului, în forma și la termenele solicitate. 
 

 15.2.1.5. COMPARTIMENT  LOCATIV, ASOCIATII LOCATARI  
 Art. 137. Compartimentul Locativ este in subordinea Șefului Serviciului Gestionare Patrimoniu 
Public si Privat, in coordonarea unui Viceprimar. 

Art. 138. Misiunea şi scopul: gestionarea fondului locativ şi a contractelor de închiriere spaţii 
cu destinaţie de locuinţă şi cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 

Art. 139. Atribuţii specifice: 
a) primirea şi verificarea actelor depuse în vederea cumpărării apartamentelor din fondul 

locativ de stat; 
b) calculul preţului apartamentelor şi întocmirea documentaţiilor conform Decretului-Lege 

61/1990, Legii 85/1992, modificată şi completată; 
c) perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare pentru apartamentele supuse vânzării; 
d) calculul dobânzii şi a eşalonării ratelor pentru contractele de vânzare-cumpărare cu plata 

preţului în rate; 
e) întocmirea şi comunicarea, pentru scăderea de la plata chiriei şi înregistrării proprietăţilor, 

situaţiei vânzărilor din fondul locativ de stat; 
f) Întocmeşte şi operează modificări în contractele de închiriere pentru locuinţele sociale, 

efectuând recalcularea chiriei, în cadrul legal, ori de câte ori este cazul; 
g) preia gestiunea economică a noilor imobile de la constructor; 
h) predă spaţiile, inventarul aferent titularilor de contracte şi asociaţiilor de locatari precum şi 

spaţiile transferate unor noi beneficiari; 
i) ține evidenţa fondului locativ şi operează la zi toate mişcările de intrări şi ieşiri ori 

modificări  ale fondului locativ şi inventarului aferent; 
j) realizează inventarierea anuală a fondului locativ; 
k) preia spaţiul şi inventarul de uz general aferent construcţiilor de la titularii de contracte, la 

plecarea lor din locuinţă, localul închiriat sau transferat; 
l) țntocmeşte şi operează modificări în contractele de închiriere, efectuând recalcularea chiriei 

în cadrul legal, ori de câte ori este cazul; 
m) țntocmeşte borderourile cu titularii de contracte şi sumele ce urmează a fi încasate ca chirie 

procedând la transmiterea acestora la biroul contabilitate, în vederea încasării chiriei şi depistarea 
restanţierilor; 

n) participă la întocmirea diverselor situaţii privind participarea efectiv la preluarea şi 
verificarea periodică a apartamentelor din administrare; 

o) face observaţii asupra stării tehnice şi întocmește referate pentru informarea conducerii, 
întocmeşte nota de constatare prin procese-verbale pentru apartamentele degradate, în vederea 
executării lucrărilor de reparaţii; 
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p) urmăreşte respectarea de către chiriaşi şi asociaţiile de locatari a obligaţiilor locative, 
conform prevederilor legale în vigoare; 

q) urmăreşte şi verifică periodic imobilele făcând observaţii asupra modului în care chiriaşii 
întreţin fondul locativ de stat, precum şi acelora care nu respectă clauzele contractuale de închiriere; 

r) întocmeşte formele necesare pentru judecătorie şi participă la preluarea spaţiilor evacuate în 
baza hotărârilor judecătoreşti de către executorii judecătoreşti; 

s) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru neplata chiriei sau 
nelocuire; 

t) întocmeşte formele necesare pentru dosarele de schimb de locuinţe cu respectarea legilor în 
vigoare; 

u) comunică modificările de chirie sau scăderile apărute în urma predării, recalculării, 
cumpărării apartamentelor; 

v) îtocmeşte şi înregistrează în colaborare cu contabilitatea, somaţie pentru debitorii restanţieri, 
atât la unităţile ai căror angajaţi sunt, cât şi la domiciliul acestora; 

w) verifică dosarele ce se primesc pentru obţinerea unei locuinţe sociale, convenabile, A.N.L., şi 
de serviciu pe care le are în administrare unitatea şi pentru cumpărarea locuinţelor din fondul locativ 
de stat; 

x) verifică şi solicită completarea dosarelor numite pentru locuinţele sociale, convenabile şi 
A.N.L., promovând proiectele de hotărâre pentru aprobarea listelor cu solicitanţii de locuinţe; 

y) verifică contractele de închiriere în vederea comunicării apartamentelor, reînnoirea acestora 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
 Art. 140. Compartimentul Asociatii Locatari este in subordinea Șefului Serviciului Gestionare 
Patrimoniu Public si Privat, in coordonarea unui Viceprimar. 

Art. 141. Misiunea şi scopul: de consiliere şi îndrumare a Asociaţiilor de proprietari în 
probleme de administrare, gestiune economico- financiară, obligaţii privind managementul proprietăţii 
şi în general aplicarea legislaţiei în domeniul locativ.  

Art. 142. Atribuţii specifice: 
a) îndrumarea metodologică a proprietarilor în vederea asocierii acestora în asociaţii de 

proprietari,precum şi înregistarea acestora conform Legii 230/2007 şi H.C.L. 1588/2007; 
b) acordă sprijin asociaţiilor de proprietari privind organizarea si funcţionarea; 
c) propune atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de 

imobil în baza art. 34, alin. (2) din Legea 230/2007 şi eliberează certificatul de atestare; 
d) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce le 

revin asupra proprietăţii comune; 
e) efectuează verificări şi controale tematice pentru îndrumarea asociaţiilor în luarea măsurilor 

ce se impun pentru eliminarea deficienţelor; 
f) efectuează controlul activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari,din 

oficiu sau la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaţiei de proprietari; 
g) soluţionează adresele şi petiţiile care îi sunt repartizate de către conducătorul ierarhic; 
h) sprijină Asociaţiile de proprietari pe linia gospodăririi şi întreţinerii spaţiilor de locuit; 
i) înregistreaza si tine evidenta sesizarilor, reclamatiilor, propunerilor si scrisorilor cetatenilor, 

institutiilor, asigura transmiterea lor, potrivit repartizarii facute si urmareste rezolvarea si 
comunicarea raspunsului în termen legal;  

j) sprijina organizarea asociatiilor de proprietari conform prevederilor Legii nr.114/1996; 
k) soluționează problemele curente ridicate de asociațiile de locatari/proprietari, în ceea ce 

privește organizarea și funcționarea acestora; 
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l) participarea la adunări generale ale proprietarilor, în urma invitaţiilor asociaţiilor de 
proprietari sau a proprietarilor, pentru a acorda proprietarilor consultanţă privind legile în vigoare;  

m) redactarea răspunsurilor la diferite solicitări din partea cetăţenilor şi a instituţiilor publice 
din municipiu, pe probleme specifice compartimentului;   

n) întocmirea şi prezentarea de informări şi referate, pe baza verificărilor în teren a cererilor, 
sesizărilor, reclamaţiilor, adreselor şi notelor de audienţă;  

o) îndeplinirea oricăror altor sarcini, în funcţie de solicitările conducerii primăriei  participând 
şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, 
verificări, reclamaţii, proiecte. 

 
16. DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII  
Art. 143. Conducerea direcţiei este asigurată de un Director executiv care organizează, 

gestionează şi conduce activităţile din cadrul compartimentelor: Investitii, Achizitii publice, Energetic, 
Prptectia Medoului, Tehnic, Programe Informatice, Arhiva si Urmarire Cladiri. 

 
16.1. COMPARTIMENT INVESȚII   

Art. 144. Misiunea şi scopul: creează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor 
de investiţii cuprinse în programul anual de investiţii, asigura asistenta tehnica de specialitate prin 
supravegherea lucrarilor de investitii. 

Art. 145. Atribuţii specifice: 
a) urmărește culegerea de informații și primirea documentelor aprobate care justifică  

necesitatea și oportunitatea înscrierii  în lista de investiții a cheltuielilor de capital; 
b) asigură înscrierea în programul de investiții a cheltuielilor de capital care intrunesc 

condițiile  legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de   
specialitate ale Consiliului Local; 

c) asigură convocarea comisiei tehnico-economice în vederea întocmirii temelor de proiectare 
pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobare, supunerea acestora 
aprobării ordonatorului de credite; 

d) colaborează cu Consiliul Județean pentru asigurarea și urmărirea cheltuirii fondurilor din 
bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Județean; 

e) asigură primirea documentațiilor pentru fundamentarea necesității și oportunității alocării 
de fonduri de investiții pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local comunicarea alocării 
de fonduri pentru cheltuieli de natura investițiilor către serviciile publice subordonate Consiliului 
Local; 

f) organizează recepțiile obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, 
predarea obiectivelor în exploatare și administrare după finalizare; 

g) asigură întocmirea documentațiilor pentru aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace 
fixe pe baza documentelor justificative și a datelor furnizate de cei care le-au exploatat; 

h) asigură colaborarea cu ANL pentru realizarea lucărilor de viabilizare a terenurilor aferente 
locuințelor pe care le realizeazaă agenția; 

i) asigură colaborarea cu instituțiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de 
stat, ale căror investitții sunt finanțate din bugetul local și aprobate de Consiliul Local; 

j) asigură soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale Municipiului 
aprobate prin programe anuale. 

 

16.2.  COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 
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Art. 146. Misiunea şi scopul: derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor 
necesare şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a muncii în cadrul 
instituţiei. 

Art. 147. Atribuţii specifice: 
a) asigură elaborarea  programului  anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, aşa cum este 
prevăzut de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice; 

b) asigură  întocmirea documentelor solicitate şi/sau documentelor prevăzute de legislaţia 
achiziţiilor, pentru Ministerul Finanţelor Publice, A.N.R.M.A.P. Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor şi alte instituţii de monitorizare şi control al achiziţiilor publice; 

c) urmăreşte constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 
d) urmăreşte elaborarea notei justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 

propusă pentru a fi aplicată; 
e) urmăreşte şi sprijină activitatea de colaborare a direcției cu celelalte compartimente din 

cadrul direcţiilor executive, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea 
problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

f) urmăreşte şi participă la achiziţionarea serviciilor de consultanţă, în scopul elaborării 
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire; 

g) urmăreşte operarea modificărilor sau completărilor ulterioare în programul anual al 
achiziţiilor publice; 

h) urmăreşte ca programul anual al achiziţiilor publice să cuprindă cel puţin informaţii 
referitoare la: obiectul contractului, codul vocabularului comun al achiziţiilor publice,  valoarea 
estimată fără TVA exprimată în lei şi în euro, procedura care urmează să fie aplicată, data estimată 
pentru începerea procedurii, data estimată pentru finalizarea procedurii şi persoana responsabilă 
pentru atribuirea contractului respectiv; 

i) urmăreşte şi participă la iniţierea aplicării procedurii de atribuire, în contextul în care 
produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia 
cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariţia  unei situaţii de forţă 
majoră sau a unui caz fortuit, sunt identificate sursele de finanţare, respectiv este întocmită 
documentaţia de atribuire; 

j) asigură declanşarea  procedurii de achizitie publica, aplicarea  şi o finalizearea aşa cum este 
prevăzut în legislaţie; 

k) propune componenţa comisiilor de licitaţii, comisiilor de evaluare şi de întocmire 
adocumentaţiei de atribuire, procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări; 

l) asigură  legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea preţurilor  
pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii; 

m) asigură  la încheierea contractelor de achiziție publica pe baza proceselor verbale şi a 
rapoartelor de atribuire; 

n) pune la dispoziţia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local cererile repartizate 
serviciului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor rezultate în urma şedinţelor de comisii; 

o) urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăţenilor şi ale agenţilor economici 
care sunt de competenţa  direcţiei; 

p) asigură respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de 
licitaţii şi a securităţii acestora; 

q) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea 
deliberativă şi executivă; 
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r) asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice, potrivit legii; 
s) se consultă cu direcţiile de specialitate din cadrul Primăariei Municipiului Alexandria şi 

propune ordonatorului principal de credite, măsuri pentru derularea în condiţiile legii a procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi concesionare şi măsurile pentru derularea acestora; 

t) ssigură semnarea contractelor de achiziţie publică, a anexelor și a altor documente, etc.; 
u) participă şi asigură prin personalul din subordine asistenţă tehnică si participare în comisii 

de întocmire a documentaţiilor de atribuire, comisii de evaluare, concesionări, etc. solicitate de 
direcţiile executive sau alte instituţii subordonate; 

v) asigură gestionarea  bazei de date pentru sistemul de achiziţii publice. 
 

16.3 COMPARTIMENTUL ENERGETIC 
Art. 148. Compartimentul Energetic funcţionează sub coordonarea Directorului executive al 

Directiei Tehnic Investitii.  
Art. 149. Atribuţii specifice: 
a) asigură elaborarea  și propune spre aprobare autorității publice locale programul propriu de 

modernizare și dezvoltare a SACET, iîn funcție de obiectivele și necesitățile comunicate de serviciul 
public de specialitate 

b) elaborează, în conformitate cu reglementaările cadru emise de ANRSC și supune spre 
aprobare autoritatății administrației publice locale următoarele: 

- regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică; 
- caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică și 

pentru exploatarea SACET; 
- contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică  după 

caz.  
c) urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și 

dezvoltare a SACET; 
d) controlează modul de desfățurare a activității privind costurile energiei termice în 

condominii; 
e) propune soluții de valorificare pe plan local a potențialului resurselor regenerabile de 

energie; 
f) urmărește realizarea programului de contorizare a SACET. 
 

16.4. COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI 
Art. 150. Compartimentul Protectia Mediului funcţionează sub coordonarea Directorului 

executive al Directiei Tehnic Investitii.  
Art. 151. Misiunea şi scopul: supraveghează aplicarea normelor de protecţia mediului 

asigurând respectarea normelor generale de salubrizare, gestionarea deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase. 

Art. 152. Atribuţii specifice: 
a) asigură întocmirea şi transmiterea către Agentia pentru Protecția Mediului – Teleorman a  

raportărilor lunare privind: informația de mediu, conform HG. nr. 878/2005, situația locațiilor 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice, situația recuperărilor de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, conform HG nr.  448/2005si situația investițiilor de mediu 

b) asigură întocmirea și transmiterea către Consiliul Județean Teleorman, lunar, a situației 
privind recuperarea deșeurilor menajere. 

c) asigură participarea personalului din subordine la grupurile de lucru organizate în vederea 
obținerii avizelor de mediu pentru investițiile derulate de divese instituții sau agenti economici;  
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d) asigură întocmirea intregii documentații cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor și 
autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în 
practică a diferitelor activități ale organizației. 
 

14.5. COMPARTIMENT TEHNIC 
 Art. 154. Atribuţii specifice: 
a) organizează păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei în conformitate cu 

prevederile HGR nr. 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare; 
b) preia de la dirigintele de şantier cartea tehnică a construcţiei după finalizarea obiectivului de 

investiţii înainte de recepţia finală; 
c) întocmeşte Fişa Sintetică a obiectivului de investiţii pe baza documentelor cuprinse în cartea 

tehnică; 
d) întocmeşte documentaţia necesară în vederea predării obiectivelor de investiţii finalizate 

către Direcţia Patrimoniu în vederea gestionării şi valorificării; 
e) completează cartea tehnică a construcţiei cu documente ca urmare a cererii comisiilor de 

recepţie prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentar, cu indicarea rezultatelor obţinute şi 
a modului de rezolvare; 

f) urmăreste comportarea în timp a construcţiei pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant; 
g) completează cartea tehnică cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv 

proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada 
începînd de la 4 martie 1977. 

h) întocmeşte centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei care va cuprinde fişa statistică pe 
obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de baza şi copiile borderourilor cu cuprinsul 
fiecărui dosar în parte; 

i) completează jurnalul evenimentelor cu codificarea prevăzută de legislaţia în vigoare; 
j) asigură consemnarea rezultatelor controalelor în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor; 
k) la schimbarea proprietarului, va preda cartea tehnică a construcţiei noului proprietar, care 

va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-
primire şi în jurnalul evenimentelor; 

l) asigură pastrarea cărţii tehnice a construcţiei pe toată durata de existenţă a obiectului de 
construcţie pînă la demolarea sa; după demolare predă exemplarul complet la arhiva unităţilor 
administrativ-teritoriale, pentru păstrare; 

m) pastrează cartea tehnică/manuale de utilizare pentru bunurile achiziţionate în cadrul 
Municipiului Alexandria; 

n) execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Primariei Municipiului Alexandria. 
 

16.6. COMPARTIMENT PROGRAME INFORMATICE 
Art. 155. Misiunea şi scopul: realizarea şi gestionarea unui sistem informatic integrat care să 

ofere toate facilităţile pentru desfăşurarea activităţii din cadrul administraţiei publice în vederea oferirii 
de servicii prompte şi de calitate către populaţie, transparenţă şi deschidere către cetăţeni. 

Art. 156. Atribuţii specifice: 
a) propune implementarea Strategiei Guvernului privind Informatizarea Administrației Publice, 

conform Legii nr. 1007/04.10.2001;  
b) propune evaluarea acțiunilor de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de 

realizare si concordanța realizărilor cu normele și metodologiile unitare la nivel national; 
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c) propune compatibilitatea și interoperabilitatea sistemului informatic propriu cu sistemele 
informatice și retelele informaționale de interes national sau local in cadrul derulării proiectelor de 
dezvoltare de sisteme informatice; 

d) coordonează revizuirea periodica a strategiei de informatizare în funcție de realitățile și 
orientările curente în tehnologia informației, în conformitate cu prioritățile locale, naționale și 
tendințele mondiale în domeniu; 

e) propune integrarea produselor program informatice în vederea realizării unui Sistem 
Informatic Integrat. 

f) asigură consultanță de specialitate în activitatea de analiză a cerințelor compartimentelor 
Primăriei Municipiului Alexandria în vederea achiziționării de produse program informatice și 
echipamente IT;  

g) propune testarea produselor program din punct de vedere funcțional informatic; 
h) asigură colaborarea cu furnizorii de echipamente de calcul și produse program informatice. 
i) asigură administrarea sistemelor informatice aflate în exploatare, consultanță de specialitate 

în activitatea de exploatare optimă a sistemelor informatice existente; 
j) asigură și coordonează activitatea de ntreținere și administrare a rețelei de calculatoare, 

monitorizarea evenimentelor din rețeaua de calculatoare, soluționarea conflictelor, depanarea și 
întreținerea echipamentelor de calcul; 

k) asigură colaborarea cu unitățile de service pentru menținerea în stare de funcționare optimă 
a echipamentelor IT; 

l) asigură asistența tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării echipamentelor IT 
și a produselor program informatice. 

m) propune implementarea si respectarea normelor și normativelor tehnice din domeniul 
utilizării tehnologiei informației, a regulilor de utilizare a calculatoarelor și a rețelei de calculatoare, 
inclusiv rețeaua de Internet, a legislatiei în vigoare cu implicații în utilizarea noilor tehnologii ale 
informației. 

 
16.7. COMPARTIMENT ARHIVA, URMARIRE CLADIRI 

Art. 157. Atribuţii specifice: 
a) asigură activitatea de primire, selecționare, depozitare și păstrare a fondului arhivistic 

creat și de înlăturare a celor nefolositoare; 
b) urmărește preluarea, pe baza de inventar a arhivei create în al doilea an după creare de la 

compartimente; 
c) asigură predarea la Direcția Județeană Teleorman a Arhivelor Naționale a arhivei în 

termen de păstrare permanent și pe cele cu termen de păstrare depășit și a celor nefolositoare la 
unitățile de colectare a deșeurilor din hârtie; 

d) eliberează sub semnatură Secretarului copii de pe orice act din arhiva instituției în afara 
acelora cu caracter secret stabilit in condițiile legii; 

 
 

17.  SERVICUL  DISPECERAT, ADMINISTRATIV  
 
17.1. COMPARTIMENT DISPECERAT 
Art. 158.  Atribuții specifice:  
a) să constate contravenţii prin sistemul de supraveghere cu camere video, conform legii, pentru 

încălcarea prevederilor legale, referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţii, 
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comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează  climatul 
social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului; 

b) să supravegheze în permanenţă echipamentele sistemului de monitorizare video, pentru a 
putea interveni operativ în cazul constatării evenimentelor; 

c) să consemneze în registrul special evenimentele, în ordinea producerii şi modul de 
soluţionare a acestora; 

d) să ţină permanent legătura cu echipajele Poliţiei Locale,  pentru a cunoaşte  poziţia acestora 
în teren, în vederea creării premiselor realizării unor intervenţii operative în cazul producerii de 
evenimente deosebite; 

e) să clarifice situaţiile apărute cu ocazia verificărilor periodice a camerelor video ale 
sistemului; 

f) să cunoască în detaliu modul de operare al echipamentelor din dotarea dispeceratului; 
g) să asigure (la ordin sau când  situaţia impune) anunţarea echipajelor din teren,  în vederea 

rezolvării oportune a situaţiilor apărute, conform dispoziţiilor şi prevederilor legale;  
h) să nu permită nici unei persoane străine indiferent din ce instituţie face parte, accesul în 

spaţiul  Dispeceratului, fără aprobarea Sefului de Birou. După aprobare persoana trebuie însoţită de 
un reprezentant al unităţii nominalizat de conducatorul unitatii; 

i) Să ia toate măsurile necesare conform planului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, iar 
în cazul producerii de incendiu să anunţe în timp oportun unitatea de pompieri la telefon – 112 şi să 
limiteze extinderea urmărilor acestora; 

j) Să comunice în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele 
de încălcare a legii de care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice de către 
poliţiştii locali;  

k) Să cunoască şi să efectueze activităţile prevăzute în consemnul general şi particular al 
postului, pe linie de ordine publică şi supraveghere video a obiectivelor în zona cărora sunt amplasate 
camere video. 

17.2. ADMINISTRATORI ZONALI  
 Art. 159. Atribuții specifice: 

a) urmăresc pe teren modul de intreținere a domeniului public, respectiv a zonelor verzi, 
suprafețele carosabile și pietonale; 

b) propun soluții de organizare și rezolvare a problemelor constatate, benefice pentru 
comunitate; 

c)  colaborează cu asociațiile de proprietari în vederea identificării și rezolvării cazurilor 
sociale și a altor probleme ale comunitații (iluminatul public, staționarea autoturismelor pe spatiile 
verzi, intreținerea zonelor verzi, a parcurilor, etc.) 

 
17.3. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV  
Art. 160.  Atribuții specifice:   

a) răspunde de activitatea administrativă desfășurată în cadrul instituției (activitatea șoferilor, 
îngrijitoarelor, a personalului de pază, aprovizionarea cu materii și materiale); 

b) asigură baza materială și logistică necesară; 
c) analizează și centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, obiecte de inventar 

și mijloace fixe propuse a fi achizitionate de către Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului 
Alexandria; 

d) asigură păstrarea și integritatea bunurilor ce se află în sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria; 
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e) asigură întreținerea și curățenia sediului Primăriei Municipiului Alexandria; 
f) asigură verificarea stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor; 
g) urmăreşte asigurarea şi completarea cu materialele tehnice auto necesare, înaintând 

solicitări în acest sens; 
h) asigură repararea în cel mai scurt timp şi de calitate a autovehiculelor avariate sau defecte. 

 
18. DIRECTIA POLIŢIA LOCALĂ 
 

18.1. SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE  
18.1.1. COMPARTIMENT ORDINE  PUBLICĂ  

 Art. 161.  Atribuții specifice: 
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului Alexandria, aprobat în condiţiile legii; 
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria, în 
zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice 
aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Alexandria sau a altor instituţii/servicii 
publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea 
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în 
condiţiile legii; 

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de 
gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin 
personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 
aglomerări de persoane; 

h) sigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Alexandria şi/sau în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de 
interes local, stabilite de Consiliul Local. 

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale Consiliului Local Alexandria; 

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 
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k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
stradale; 

l) acordă, pe teritoriul municipiului Alexandria, sprijin imediat structurilor competente cu 
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice; 

m) constată contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii 
n) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. 
o) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al 

municipiului Alexandria, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru 
menţinerea ordinii şi liniştii publice;  

p) Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 
112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 

q) acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;  
r) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;  
s) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente 
şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în 
vederea continuării cercetărilor;  

t) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte 
identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;  

u) acordă sprijin operativ Poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarea  măsurilor legale 
împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această 
ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate; 

v) participă la măsurile de ordine cu ocazia manifestărilor cultural artistice, sportive şi 
religioase; 

w) însoţirea şi asigurarea protecţiei coloanelor oficiale şi altor transporturi cu regim special; 
x) însoţirea şi asigurarea protecţiei funcţionarilor publici şi al persoanelor cu funcţii de 

conducere în executarea de controale şi alte măsuri specifice; 
y) asigură protecţie cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor, periculoase 

pentru cetăţeni; 
z) îndeplineste si executa orice alte sarcini stabilite de directorul executive/seful de serviciu, 

care sunt compatibile cu pregatirea si functia sa. 

16.1.1. COMPARTIMENT CIRCULATIE  
 Art. 162. Atribuții specifice: 

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având 
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru 
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate 
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în 
zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, 
polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea 
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, 
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acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul 
public şi implică aglomerări de persoane; 

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor 
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele 
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se 
impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

h) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

i) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa 
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire 
a conducătorilor acestor vehicule; 

j) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

k) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare 
la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe 
locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu 
handicap; 

l) Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Alexandria;  

m) Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei. 
 

18.2. BIROUL INTERVENŢIE RAPIDĂ 
Art. 163.  Atribuții specifice: 
a) intervine la aplanarea stărilor conflictuale, care apar spontan pe timpul misiunii; 
b) asigură paza şi excorta persoanelor reţinute; 
c) asigură şi răspunde personal de materialele specifice aflate asupra sa pe timpul misiunii; 
d) să execute întocmai şi la timp fără şovăire, misiunile şi sarcinile încredinţate; 
e) să fie în permanenţă preocupaţi de ridicarea nivelului de pregătire profesională, fizică, de 

intervenţii şi de perfecţionare a cunostinţelor; 
f) conduce şi se preocupă permanent de curăţenia şi starea tehnică a tuturor autovehicolelor 

din dotare, astfel încât , permanent să fie în stare ireprosabilă de funcţionare; 
g) să cunoască foarte bine şi să menţină, permanent, într-o stare ireprosabilă armamentul şi 

tehica din dotare; 
h)  să păstreze secretul misiunilor încredinţate şi conspirativitatea activităţilor desfăşurate la 

locul de muncă, metodelor şi procedeelor de acţiune, precum şi a identităţii cadrelor serviciului; 
i) să cunoască şi să respecte normele şi instrucţiunile în vigoare, pe linia prevenirii 

accidentelor, măsurile de siguranţă şi protecţie, pe timpul antrenamentelor speciale, precum şi al 
regulilor de folosire a armamentului din dotare; 

j) să cunoască şi să  respecte normele prevăzute în Regulamentul privind desfăşurarea 
tragerilor cu armamentul din doatre; 
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k) permanent să fie contactat pentru a fi chemat la serviciu, în cazul unor alarme şi să se 
prezinte în cel mai scurt timp la bază. 

 
18.3. COMPARTIMENT COMUNICARE RELATII PUBLICE 

Art. 164. Atribuții specifice: 
a) elaboreaza și implementeaza strategia de comunicare care să asigure promovarea unei imagini 

coerente a institutiei şi care să permită punerea în practică a strategiei generale şi a viziunii de 
dezvoltare a municipiului; 

b) aaigura organizarea audientelor lunare ale Primarului, Viceprimarilor, Secretarului si 
Directorului Politiei Locale; 

c) asigura transmiterea solicitarilor cetatenilor veniti la audiente catre directiile, serviciile sau 
societatile din cadrul Primariei si Consiliului Local; 

d) raspunde solicitarilor cetatenilor veniti in audienta; 
e) preia, verifica si raspunde solicitarilor cetatenilor lasate in cutiile de corespondenta ale 

Primariei; 
f) raspunde petitiilor venite pe platforma electronica integrata in site-ul www.alexandria.ro; 
g) redacteaza materialele pentru conferintele de presa ale Primarului si conducatorilor institutiei, 

scrisorile pentru sponsori şi parteneri, materialele promoţionale şi alte documente publice ale 
institutiei; 

h) colaboreaza la redactarea materialelor incluse in Buletinul Informativ „ALEXANDRIA”; 
i) transmite reprezentantilor presei anunturi, invitatii si informatii de interes public; 
j) asigura redactarea materialelor  solicitate  de primar, precum si a altor materiale; 
k) asigura convocarea conducatorilor directiilor  si serviciilor din aparatul propriu precum  si a 

conducerilor serviciilor  publice  si societatilor subordonate la actiunile ori  sedintele organizate de 
primar; 

l) monitorizează reflectarea activităților organizației în mass-media și redactează rapoarte de 
vizibilitate ale evenimentelor; 

m) administrează relaţia cu furnizorii de materiale promoţionale, de servicii necesare pentru 
evenimentele de imagine şi cu colaboratorii implicaţi în activităţile de comunicare; 

n) colaboreaza cu toate directiile, servicile si compartimentele la realizarea actiunilor care 
implica camunicarea cu cetatenii. 

18.4. COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII  
Art. 165. Atribuții specifice: 
a) întocmește programe de organizare, dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului 

administrativ al Municipiului Alexandria și asigura urmărirea realizării lor conform prevederilor 
legale;  

b) inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pe teritoriul 
administrativ al Municipiului Alexandria ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri și 
avizează toate documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice și 
juridice pe teritoriul localității;  

c) se îngrijește de aplicarea prevederilor planului urbanistic general și a regulamentului de 
urbanism aferent pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de 
detaliu și prin autorizațiile de construire și de desființare;  

d) organizează consultarea cetățenilor în vederea avizării și aprobarii planurilor de urbanism 
în conformitate cu prevederile legale;  
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e) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;  

f) propune măsurile pentru reabilitarea unor zone și puncte din Municipiul Alexandria în 
vederea ridicării gradului de utilitate si estetică urbană în conformitate cu documentațiile de 
urbanism aprobate conform legii;  

g) propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a Municipiului Alexandria;  
h) participă ca reprezentanți ai administrației locale la lucrările Comisiei de sistematizare a 

circulației rutiere;  
i)  asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de 

construire și desființare pe teritoriul Municipiului Alexandria, în conformitate cu competențele 
stabilite prin legislația în vigoare;  

j) aAsigură și urmărește respectarea disciplinei în constructți și urbanism;  
k) urmăreste și asigură aplicarea corectă a Legii cadastrului și a publicității imobiliare si 

urmareste proiectarea lucrarilor de cadastru imobiliar, edilitar si a băncilor de date urbane conform 
HGR nr. 521/1997;  

l) colaborează cu celelalte direcții și compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în 
vederea elaborării bugetului local; urmăreste modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor 
destinate lucrărilor de urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și protecția mediului;  

m) urmărește întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale direcției;  
n) propune Primarului promovarea proiectelor de hotărâri în domeniu, răspunde de întocmirea 

rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri, în domeniile de activitate ale direcției;  
o) asigură și răspunde de promovarea proiectelor de hotărâri în fața comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local în vederea adoptării acestora în ședintele Consiliului Local;  
p) asigură prezența salariaților corespunzator domeniului de activitate la expertizele ce se 

efectuează în dosarele în care Consiliul Local este parte procesuală;  
q) urmărește rezolvarea corespondenței în termen legal;  
r) ia măsuri pentru respectarea prevederilor Legii privind aprobarea tacită și a legilor privind 

asigurarea transparenței decizionale în administrație;  
 

18.5. COMPARTIMENT CONTROL MEDIU 
 Art. 166. Atribuții specifice: 

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor 
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-

teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;  

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;  
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 

potrivit legii; 
h) verifică ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite;  
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i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi 
a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)—i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice 
locale;  

k) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Poliţiei Locale şi de conducătorii 
ierarhici.  

 
18.6. COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL 

Art. 167. Atribuții specifice: 
a) actionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 

activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale; 

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, 
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor 
agroalimentare; 

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 
aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru 
cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale; 

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 

locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al 

operatorilor economici; 
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi 
aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în 
care identifică nereguli; 

k) verifică si soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legatură cu actele şi faptele de 
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)- j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice 
locale; 

m) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Poliţiei Locale ori stabilite prin lege. 
  

 18.7. COMPARTIMENT EVIDENŢA  POPULATIEI   
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 Art. 168.  Atribuții specifice: 
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor 

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii 
prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date; 

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care 
le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare; 

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au 
acte de identitate. 

 
 

CAPITOLUL VI  
Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

 
Art. 169. Compartimentele Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria sunt 

obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică 
coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

Art. 170. Principalele tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Alexandria sunt: 

A. Relaţii de autoritate ierarhice: 
• subordonarea Viceprimarilor faţă de Primar, 
• subordonarea Arhitectului șef, Directorilor executivi, Șefilor de servicii, Sefilor de birouri şi 

compartimentelor independente faţă de Primar şi după caz, faţă de Viceprimari, Administratorul Public 
sau faţă de Secretarul Municipiului Alexandria, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în 
vigoare, a Dispoziţiilor Primarului şi a structurii organizatorice,  

• subordonarea Șefilor de servicii şi Șefilor de birouri faţă de Directorii executivi, după caz, 

• subordonarea personalului de execuţie faţă de Directorii executivi, Șefii de servicii, Sefii de 
birouri, după caz. 

B. Relaţii de autoritate funcţionale 
Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului 

Alexandria cu serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau 
competenţele acordate prin Dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale. 

C. Relaţii de colaborare/cooperare 
Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului 

Alexandria sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului 
Alexandria cu compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, cu 
alte instituții centrale și locale din diferite domenii de activitate, cu O.N.G-uri , etc. din ţară sau din 
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străinătate. Aceste relaţii de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a 
competenţelor acordate prin Dispoziţia Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local.  

D. Relaţii de reprezentare 
În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primar prin Dispoziţie, Viceprimarii, 

Secretarul Municipiului Alexandria, Administratorul Public sau personalul compartimentelor din 
structura organizatorică reprezintă Primăria municipiului Călăraşi în relaţiile cu celelalte structuri ale 
administraţiei centrale sau locale, O.N.G-uri, etc., din ţară sau străinătate. 

Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 
interne, internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter intern 
sau internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei Municipiului 
Alexandria.  

E. Relaţii de inspectie si control 
Se stabilesc între compartimentele specializate în inspectie și control, compartimentele sau 

personalul mandatat prin Dispozitia Primarului și unitatile subordonate Consiliului Local sau care 
desfașoara activitati supuse inspectiei si controlului, conform competentelor stabilite prin legi si alte 
acte normative în vigoare. 

 
CAPITOLUL VII 

Atribuţii comune tuturor compartimentelor.  
 

Art. 171. Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea 
permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, 
urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.  

Art. 172. În acest sens personalul cu funcţia de Director executiv: 
• organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi 

întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal; 
• răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigura 

mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii; 

• asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de scurgerea informaţiilor 
şi a documentelor din compartimentele respective. 

Art. 173. Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea 
patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 

Art. 174. Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a 
compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcinile de 
serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor 
instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara 
acestuia. 

Art. 175. Toţi salariaţii au obligaţia să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor, actelor şi 
a informaţiilor de care iau cunoşttinţă în exercitarea funcţiei şi a atribuţiilor de serviciu. 

Art. 176. Toţi salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local al 
municipiului Alexandria documentele solicitate, la cererea acestora, după informarea în prealabil a 
şefilor ierarhici. 

Art. 177. Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează 
conform legislaţiei în domeniu. 

Art. 178. Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate. 
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Art. 179. Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate. 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 180. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare cuprinde sarcinile principale la 
nivelul fiecărei structuri organizatorice. 

Art. 181. Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie 
care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru personalul din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Alexandria.  

Art. 182. În scopul modificării/completării prezentului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare, şefii structurilor vor înainta Compartimentului Resurse Umane propunerile de 
modificare/completare a regulamentului, fiind direct răspunzători de conţinutul, corectitudinea şi 
legalitatea informaţiilor furnizate.  

Art. 183.  Anual sau ori de câte ori este necesar conducătorii structurilor funcţionale vor 
actualiza fişa postului.  

Art. 184. Prin grija Compartimentului Resurse Umane, prezentul regulament va fi comunicat în 
vederea cunoaşterii şi aplicării tuturor structurile funcţionale, sub semnatura, iar conducatorii acestora 
având obligaţia să asigure, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine. 

Art. 185. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării.  
Art. 186. Compartimentele Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria 

vor aduce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de conducere în legătură cu activitatea acestora şi 
care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.  

Art. 187. Angajaţii, funcţionari publici sau contractuali, din Aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Alexandria îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului de 
Organizare Interna (ROI), aprobat prin dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria. 

 
 

 
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ 
 

CONSILIER, 
BOGDAN ALIN DONCEA 


