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Cuvântul autorului,  
 
Prezentul ghid a apărut la iniţiativa Primăriei Municipiului Moreni, din dorinţa de a pune la dispoziţia cetăţenilor, un instrument 

de lucru capabil să faciliteze accesul la informaţiile de interes public. 
„Care sunt principiile ce stau la baza guvernării locale?”; „Care sunt relaţiile de management între Consiliul Local şi Primar?”; 

„Ce strategii de dezvoltare se aplică la nivel local?”; „Ce beneficii am eu, ca cetăţean-parte componentă a acestei comunităţi?”. Sunt 
toate întrebări la care s-a încercat formularea de răspunsuri corecte, coerente, relevante şi utilizând un limbaj accesibil publicului larg. 

 Prin complexitatea problemelor abordate, „Ghidul serviciilor publice din Municipiul Moreni” promovează conceptul de creştere 
a eficacităţii şi calităţii serviciilor publice locale, prezentând atât tipurile de servicii publice organizate la nivelul Municipiului şi structurile 
responsabile de coordonarea şi gestionarea lor, o sinteză asupra drepturilor cetăţenilor, dar şi o serie de definiţii, principii şi adrese utile. 

Notă: Mulţumim echipei din cadrul Primăriei Municipiului Moreni care s-a implicat în furnizarea informaţiilor necesare 
pentru ca acest ghid să poată prinde viaţă. 

                                                                                                    Monica Anghel
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  CUVÂNT ÎNAINTE 

Ghidul serviciilor publice din municipiul Moreni se axează pe valorile fundamentale ale unei administraţii 
europene: servicii de calitate, transparenţă, promptitudine, respect şi profesionalism în sprijinul cetăţeanului şi 
include întreaga sferă a serviciilor publice pe care autoritatea locală le furnizează şi monitorizează conform 
competenţelor conferite de legislaţia naţională.  

Acest document are în vedere o gestionare mai bună a resurselor umane din cadrul instituţiei noastre, 
armonizarea relaţiei dintre cetăţean şi administraţia locală prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de 
către autorităţile administraţiei publice locale. 

Obiectivul principal pe care l-am avut în vedere la elaborarea acestui ghid a fost creşterea  nivelului de 
satisfacere a cerinţelor utilizatorilor serviciilor noastre prin reducerea birocraţiei şi îmbunătăţirea continuă a 
prestaţiilor în sprijinul cetăţeanului. 

 
 

Ec. Vasile Goran 
Primarul municipiului Moreni
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INTRODUCERE  
 

Prin serviciu public se înţelege activitatea organizată sau desfăşurată de o autoritate a administraţiei 
publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public. 

Concepţia despre rolul statului în furnizarea de servicii publice a evoluat în timp, însă principiile după care se 
ghidează  au rămas aceleaşi: echitatea, egalitatea, democraţia.  

Prin alocarea echitabilă a serviciilor publice se înţelege că toţi membrii unei comunităţi/colectivităţi au aceleaşi 
drepturi de a beneficia de serviciul respectiv. Egalitatea se manifestă prin evitarea  discriminărilor de orice tip, oferindu-se un 
serviciu de o calitate, frecvenţă, egal pentru toţi membrii comunităţii/colectivităţii. Furnizarea democratică a serviciilor publice 
implică asumarea răspunderii statului faţă de alegătorii săi, astfel că trebuie să ofere un anumit grad de transparenţă a 
tuturor activităţilor. 

Existenţa statului democratic, ca stat de drept, a adus şi pentru România modificări profunde în ceea ce priveşte 
organizarea administraţiei publice, ea fiind în prezent structurată pe două mari niveluri: Administraţie publică de stat, care 
prestează servicii publice centrale sau teritoriale şi  Administraţie publică locală. 
 Exercitarea dreptului de vot, ca drept fundamental al cetaţenilor, a făcut autorităţile publice să fie mult mai 
responsabile faţa de serviciile publice pe care în mod necontenit trebuie sa le asigure, prin operatorii de serviciu, a căror 
formă de organizare este din ce în ce mai diversificată. 
 Autorităţile locale au dificila sarcină de a gestiona probleme delicate şi complexe ale comunităţilor locale, iar cu 
autoritatea publică dobandită asigură managementul resurselor financiare, dar şi utilizarea lor pe seama programelor 
electorale, pentru ca obiectivele formulate strategic să corespundă cu nevoile imediate şi de perspectivă ale comunităţilor 
locale. 
 Pornind de la aceste premise, principala activitate a administraţiei nu este numai controlul, decizia, ordinul, ci şi 
prestaţia prin serviciile oferite colectivităţii, acestea având, în general, un caracter obligatoriu. Aşa sunt de exemplu 
prestaţiile asigurate de primării (înregistrarea căsătoriilor, naşterilor ori a deceselor) sau de organele de poliţie (evidenţa 
populaţiei ori circulaţia rutieră). 
 Însă atribuţiile autorităţii locale Primăria Municipiului Moreni implică o gamă mult mai largă de compartimente şi 
responsabilităţi: servicii de stare civilă şi evidenţa persoanelor, servicii de asistenţă socială, servicii de asistenţă medicală, 
servicii de ordine şi siguranţă publică, servicii de administraţie publică, servicii publice de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
servicii publice de valorificare patrimoniu, servicii de utilităţi publice (alimentarea cu apă şi canalizare, salubrizarea, 
furnizarea de gaze naturale, furnizarea de energie electrică, serviciului de iluminat public), servicii de colectare taxe şi 
impozite, servicii pentru activităţi comerciale, servicii culturale, educative, de tineret şi sport, iar detalierea acestora se 
regaseşte în cele ce urmează. 
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1 ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE 
LOCALE  

Serviciul public este un mijloc prin intermediul căruia administraţia locală poate presta servicii de interes general 
pentru cetăţenii acesteia. Înfiinţarea acestor servicii este hotărâtă de Consiliul Local în calitate de autoritate 
deliberativă, iar Primarul în calitate de autoritate executivă se ocupă de organizarea şi funcţionarea acestora. 

1.2.1 Serviciile publice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale  
 universalitate 
 continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ  
 adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung 
 accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public 
 transparenţă şi protecţia utilizatorilor 

1.2.2 Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor publice trebuie să asigure: 
 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor 
 sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii 
 protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor 
 funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi eficienţă 

economică a construcţiilor, instalaţiilor echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor 
tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu 
regulamentele serviciilor 

 introducerea unor metode moderne de management, de elaborare şi implementare a strategiilor, 
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor publice 

 protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate cu reglementările specifice  
în vigoare 

 informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii 
 respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi   

reglementarea ariilor de monopol 

1.1 Consideraţii generale 

1.2 Cerinţele esenţiale ce trebuie îndeplinite de serviciile publice 
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1.3.1 Principiile generale ale administraţiei publice 
Pentru a putea avea o serie de trăsături generale în aşa fel încat să se asigure o construcţie unitară a 

sistemului, administraţiile publice locale, în desfăşurarea activităţilor trebuie să respecte o serie de principii, enunţate 
atât în Constituţia României (Titlul III Autorităţile publice, la Cap. V Administraţia publică, Secţiunea a 2 a 
Administraţia publică locală, art. 120 Principii de bază), unde sunt menţionate trei principii constituţionale ce 
fundamentează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice din România, respectiv autonomia locală, 
descentralizarea şi deconcentrarea, cât şi în Legea administratiei publice nr. 215/2001 unde, pe lângă cele 3 
principii, mai sunt menţionate alte 3 principii şi anume: al eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, al 
legalităţii şi principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.  

1.3.2 Principiile serviciilor publice 
1.3.2.1 Principiul continuităţii serviciului public 

Din aplicarea acestui principiu reiese că prestarea serviciilor trebuie să se realizeze (ţinând cont de specificul 
fiecărui tip de serviciu) permanent, regulat şi neîntrerupt (ex: poliţia trebuie să protejeze cetăţenii permanent, poşta  
trebuie să funcţioneze mereu etc.) 

1.3.2.2 Principiul egalităţii in faţa serviciului public 
Întrucât administraţia are ca obiectiv servirea cetăţeanului, fără îndoială că trebuie să servească pe toţi 

membrii colectivităţii respective, cu imparţialitate, justiţie şi interes general, în acest mod fiind acoperit interesul public. 
În activitatea administraţiei publice trebuie să se respecte prioritatea intereselor comune ale membrilor colectivităţii, 
acestea având mai mare importanţă decât interesul unui singur om, dar totodată, privilegierea cerinţelor generale, de 
către administraţie, nu diminuează importanţa cerinţelor fiecărui cetăţean în parte. 

1.3.2.3 Principiul adaptabilităţii serviciului public 
În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, administraţia trebuie să se adapteze în mod continuu mediului în care 

evoluează, asigurând posibilitatea aparatului ei administrativ să fie pregătit, în orice moment, pentru a face faţă 
circumstanţelor aflate în continuă transformare. Administraţia trebuie să prevadă care sunt domeniile în care se 
înregistrează mutaţii mari, pentru a-şi putea orienta eforturile şi resursele disponibile acolo unde cerinţele vor creşte, 
în aşa fel încât să poată satisface necesităţile cetăţenilor în orice moment 

1.3.2.4 Principiul eficienţei serviciului public 
Se orientează spre scopul utilizării mai bune a banilor contribuabililor, aplicând reguli de austeritate pentru a se 

1.3  Prezentarea principiilor care stau la baza organizării şi administrării serviciilor publice 
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reduce cheltuiala publică la cât mai mult posibil, în aşa fel încât obiectivele publice să se obţină cu cel mai mic număr 
de resurse posibile. 

1.3.2.5 Principiul eficacităţii serviciului public 
Eficacitatea se referă, în exclusivitate, la îndeplinirea obiectivelor în condiţii corespunzătoare, bazate fie pe 

maximizarea efectelor, fie pe minimizarea eforturilor. 
1.3.2.6 Principiul echităţii (egalităţii) serviciului public 
Urmăreşte promovarea egalităţii cu privire la accesul la serviciile publice, atât din punctul de vedere al  

diferitelor categorii de utilizatori, cât şi din punct de vedere geografic (ex: scrisorile trebuie să ajungă în orice colţ al 
ţării, timbrul având acelaşi preţ). 

1.3.2.7 Principiul neutralităţii serviciului public 
Serviciul public trebuie să satisfacă interesul general, fără să avantajeze/dezavantajeze anumite interese. 
1.3.2.8 Principiul cuantificării 
Acest pricipiu urmăreşte stabilirea şi monitorizarea  indicatorilor de performanţă pe fiecare serviciu public oferit,  

în aşa fel încât rezultatele să poată fi cuantificabile pentru a putea fi analizate în 
vederea stabilirii măsurilor de îmbunătăţire a serviciului oferit. 

 
 

1.4.1 Administraţia publică locală 
 
 Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia 
locală în municipii sunt Consiliile Locale şi Primarii.  
 
 
 
 
 
 

1.4 Atribuţii, responsabilităţi, drepturi şi obligaţii 
           cu privire la serviciile publice 

FFiieeccaarree  cceettăăţţeeaann  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  şşttiiee  uunnddee  ssăă  ssee  aaddrreesseezzee  ppeennttrruu  rreezzoollvvaarreeaa  pprroobblleemmeeii  ssaallee,, 
îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  ssppeecciiffiiccuull  aacceesstteeiiaa..    

DDee  ccoommppeetteennţţaa  ccuuii  eessttee  rreezzoollvvaarreeaa  pprroobblleemmeeii  ssaallee?? 
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FFiieeccaarree  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  
aall  MMuunniicciippiiuulluuii  MMoorreennii  
pprriinn  jjuurrăămmâânnttuull  ddeeppuuss,,  

““JJuurr  ssăă  rreessppeecctt  
CCoonnssttiittuuţţiiaa  şşii  lleeggiillee  ţţăărriiii  

şşii  ssăă  ffaacc  ccuu  bbuunnăă  
ccrreeddiinnţţăă  ttoott  cceeeeaa  ccee  ssttăă  
îînn  ppuutteerriillee  şşii  pprriicceeppeerreeaa  

mmeeaa  ppeennttrruu  bbiinneellee  
llooccuuiittoorriilloorr  

mmuunniicciippiiuulluuii..  AAşşaa  ssăă--mmii  
aajjuuttee  DDuummnneezzeeuu!!””  şşii--aa  

aassuummaatt  
rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  ddee  aa  

îînncceerrccaa  ssaa  
îîmmbbuunnăăttăăţţeeaassccăă  ccuurrssuull  
vviieeţţiiii  ccoommuunniittăăţţiiii,,  pprriinn  

ccoonnttrriibbuuţţiiaa  ssaa  llaa  
aaddooppttaarreeaa  hhoottăărrâârriilloorr  

llooccaallee..  

1.4.1.1 Consiliului Local 
 Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot, universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, cu respectarea legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 
care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţii publice. 
 Conform legii, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale, deci în slujba cetăţenilor. Cetăţeanul şi consilierul 
local sunt cele două piese de bază care conduc comunitatea, de aceea, relaţia dintre cetăţean şi consilier trebuie să 
fie una de parteneriat, permanentă şi solidă. 
Organizare şi funcţionare 
 Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea primarului, lunar, dar se poate întruni şi în 
şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului. 
La şedinţele Consiliului Local participă şi primarul, care are dreptul să îşi exprime punctul 
de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Pentru a putea fi rezolvate 
problemele din diferite domenii, se constituie comisii de specialitate, în care sunt 
discutate în prealabil proiectele de hotărâri. Proiectele de hotărâri nu pot fi dezbătute în 
cadrul şedinţelor Consiliului, dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului şi dacă nu au avizul 
comisiei de specialitate. Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâre aparţine 
primarului şi consilierilor locali. 
 Consiliul Local poate fi dizolvat prin hotărâre a guvernului, la propunerea 
motivată a prefectului, în cazul în care hotărârile Consiliului contravin intereselor 
generale ale statului, încalcă ordinea de drept sau compromit interesele municipiului. 
Responsabilităţi principale: 

 alege din rândul consilierilor, viceprimarul; 
 aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 
 stabileşte şi aprobă impozite, taxe locale şi taxe speciale; 
 contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;  
 aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; 
 administrează domeniul public/privat al municipiului; 
 aprobă sau avizează programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu, 
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de organizare, amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului; 
 aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 

local, în condiţiile legii; 
 asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a 

instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, 
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea 
acestora; 

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, 
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

 aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 

 înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local şi urmăreşte, controlează şi 
analizează activitatea lor; hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local;  

 stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor;  
 hotărăşte vânzarea, concesionarea, închirierea bunurilor proprietate privată municipiului în condiţiile legii; 

 
1.4.1.2 Primar 

 Primarul îndeplineşte funcţia de autoritate publică şi este şeful aparatului propriu de specialitate pe care îl 
controlează. Răspunde în faţa Consiliului Local de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă 
municipiul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate, precum şi în justiţie. 
Responsabilităţi principale: 

 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate 
sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează 

pentru respectarea prevederilor acestora; 
 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în 

procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei  mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetăţenilor; 
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 pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean; 

 în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele 
normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de 
protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului 
în municipiu; 

 prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 
unităţii administrativ-teritoriale; 

 elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului şi le supune 
aprobării consiliului local; 

 întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare 
consiliului local; 

 iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în 
numele unităţii administrativ-teritoriale; 

 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal 
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar; 
 

1.4.1.3 Secretar 
Fiecare subdiviziune administrativ-teritorială are un secretar salarizat din bugetul local. Acesta este funcţionar public 
de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic 
Responsabilităţi principale: 

 participă la şedinţele Consiliului Local;  
 avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; 
 asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar; 
 organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 
 asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ; 
 asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de 

zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; 
 pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
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La eliberarea certificatului de 
nastere, solicitantul are obligaţia de 

a  avea asupra sa un act de 
identitate valabil spre identificare! 

ATENŢIE! NU depăşiţi termenele 
prevazute de lege pentru declararea 

nasterii, deoarece conform 
prevederilor legale se amendează 

cu sume între 50 şi 150 lei 

2 TIPURILE DE SERVICII PUBLICE ORGANIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI MORENI ŞI STRUCTURA 
ACESTORA  

2.1.1 SERVICII DE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR 
2.1.1.1 Înregistrarea naşterii 

Înregistrarea naşterii se face la primăria localităţii unde a avut loc 
evenimentul, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă 
de unul dintre părinţi, iar dacă din diferite motive, nu o pot face, obligaţia 
declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau 
personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat 
cunoştinţă despre naşterea copilului. În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Întocmirea actului de naştere se realizează la data depunerii 
documentelor de catre solicitant. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Înregistrarea în 15 zile de la data naşterii pentru 

              copilul născut viu şi aflat în viaţă; 
 Înregistrarea în 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort; 
 Înregistrarea în 24 ore de la data decesului pentru 

copilul născut viu şi care a decedat înauntrul 
termenului de 15 zile. 

Ce acte trebuie să depuneţi la inregistrarea nasterii? 
 actele de identitate ale părinţilor copilului şi certificatul 

de căsătorie al acestora; 
 certificat medical constatator al naşterii, întocmit pe 

formular tip, care trebuie să poarte număr de 
înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, 
semnătura şi parafa medicului;  

 certificat de naştere al mamei copilului, în cazul în 

2.1 Prezentarea tipurilor de servicii publice existente la nivelul Municipiului Moreni 

Declararea după expirarea termenelor prevăzute de lege:
– În perioada de până la un an de la data naşterii, 

înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, 
în baza  declaraţiei dată de părinţii copilului în care 
trebuie menţionat motivul întârzierii; 

– După trecerea unui an de la data naşterii, actul de 
naştere se întocmeşte doar în baza hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind 
încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să 
conţină toate datele necesare înregistrării. 
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Actele din care să rezulte desfacerea 
căsătoriei anterioare, se depun în 

original şi în copie traduse şi legalizate 
ori certificate de ofiţerul de stare civilă. 

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile 
de la data emiterii   până la data oficierii 

căsătoriei şi trebuie să cuprindă menţiunea 
expresă că persoana se poate sau nu se 

poate căsători. 

care nu este căsătorită şi actul de identitate al declarantului.  
2.1.1.2 Încheierea casatoriei 

Căsătoria reprezintă uniunea liber consimţită, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, între un bărbat şi o femeie, cu 
scopul de a întemeia o familie şi este reglementată de normele imperative ale legii. Termenul de uniune poate fi 
înţeles atât ca act juridic, cât şi ca raporturi juridice statornice între soţi.      
     Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de 
reşedinţă al unuia dintre ei. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Programarea încheierii căsătoriei la 10 zile de la data cînd a fost 
înregistrată declaraţia de căsătorie. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Depunerea declaraţiei de căsătorie şi a tuturor actelor necesare cu 10 zile 

înainte de data căsătoriei. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 acte de identitate; 
 certificate de naştere în original şi copii; 
 certificat medical privind starea sănătăţii; 
 timbre fiscale în valoare de 4 lei. 

Dosarul de căsătorie mai cuprinde, după caz, 
următoarele documente: 

 certificatul de deces al fostului soţ – soţie; 
 sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă;  
 încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei 

înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la 
data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea 
persoanei interesate; 

 aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în 
afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate 

 dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare acreditate în Romania, în cazul căsătoriei cu un cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte 

ATENŢIE! Includeţi în 
acest termen atât  ziua în 

care aţi făcut declaraţia de 
căsătorie cât şi ziua în 

care se oficiază căsătoria. 
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ATENŢIE! Includeţi în 
acest termen atât ziua 

în care s-a produs 
decesul cât şi ziua în 

care se face declaraţia. 

condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România.    

 
2.1.1.3 Înscrierea adopţiei 
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi 

legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 sentinţa definitivă şi irevocabilă referitoare la adopţie; 
 actele de identitate ale părinţilor adoptivi; 
 certificatul de naştere în original al adoptatului; 
 timbru fiscal în valoare de  2 lei. 

2.1.1.4 Înregistrarea decesului 
Actul de deces se întocmeşte la primăria în a cărei rază teritorială s-a produs decesul sau a fost găsit cadavrul. 
Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, 

administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs 
decesul. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Întocmirea actului de deces la data depunerii documentelor de către solicitant. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Declararea decesului, verbal în termen de 3 zile de la data încetarii din viaţă a 
persoanei.  

 Declararea se face în termen de 48 de ore atunci când decesul este în urma unei sinucideri, accident sau 

Dacă opoziţia este întemeiată, ofiţerul de stare civilă va refuza 
încheierea căsătoriei şi va întocmi un proces verbal în care se va 
menţiona motivul pentru care căsătoria nu se poate încheia, în două 
exemplare  unul înmânându-se celor care voiau să se căsătorească. 
Dacă opoziţia este neîntemeiată, nu se va ţine seamă de ea şi se va 
proceda la încheierea căsătoriei. 
Dacă verificarea opoziţiei nu se poate face în termenul de 10 zile 
prevăzut de lege, ofiţerul de stare civilă va prelungi acest termen şi 
va hotărî în mod corespunzător în funcţie de rezultatul verificărilor. 

 

Orice persoană interesată poate face opoziţie la 
căsătorie, prin a aduce la cunoştinţă ofiţerului 
de stare civilă, în scris,  existenţa unei 
împrejurări de fapt sau de drept ce poate să facă 
imposibilă încheierea căsătoriei. 
Opoziţia poate fi făcută începând cu data 
depunerii declaraţiei de căsătorie şi până în 
momentul încheierii acesteia. 

 

Adopţia cu efecte depline presupune 
întocmirea unui nou act de naştere de 
către primăria locului de domiciliu al 
adoptatorilor, când adoptatorii sunt 
cetăţeni români cu domiciliul în ţară. 
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În situaţie de moarte prezumată, 
înregistrarea actului de deces se 

face pe baza unei hotărâri 
judecătoreşti definitivă şi irevocabilă 

Dacă declarantul nu poate prezenta actul 
de identitate şi livretul militar, va declara, în 

scris, motivul neprezentării acestora şi 
datele de stare civilă ale decedatului. 

ATENŢIE! Actele de stare civilă 
ale cetăţenilor români întocmite 
la autorităţile străine au putere 
doveditoare în ţară numai dacă 

sunt  transcrise în registrele 
noastre de stare civilă. 

altor cazuri violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru. 
 Actul de deces privind un cadavru gasit se face la primăria 

localităţii în raza căreia a fost găsit, în baza certificatuluii 
medical constatator al decesului, a dovezii eliberate 
de poliţie sau de parchet şi a procesului verball 
întocmit de medic. 

Ce acte trebuie să depuneţi la înregistrarea decesului? 
 certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea;  
 livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;  
 actul de identitate al celui decedat.  

  
2.1.1.5 Transcrierea certificatelor de stare civilă 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente,  se transcriu 
obligatoriu în registrele de stare civilă române. 
Cererea de transcriere se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul şi se face în nume 
propriu sau cu procură specială. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a 
certificatului de stare civilă. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 cerere tip de transcriere; 
 certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine în 

original, copie şi traducere legalizată; 
 fotocopii ale certificatelor de naştere şi căsătorie, ale actului de identitate sau al paşaportului, după caz; 
 declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în 

certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie; 
 în situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o  

Dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în 
termenele legale, întocmirea actului de deces se 
face numai cu aprobarea parchetului. 
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declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă 
delegat cu privire la domiciliul minorului; în 
cazul în care transcrierea este prin 
împuternicit, se va solicita declaraţie 
notarială cu privire la domiciliul minorului, 
dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face 
referire la acest aspect; 

 timbru fiscal în valoare de 2 lei. 
2.1.1.6 Rectificarea certificatelor de stare 

civilă 
Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila 

presupune îndreptarea erorii materiale comise cu 
ocazia inregistrărilor de stare civilă. În conformitate cu prevederile art.57^1, rectificarea actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor  înscrise pe marginea acestora se face (din oficiu sau la cererea persoanei interesate) în temeiul 
dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererii în termen de 30 de zile, prin emiterea 
dispoziţiei de către primarul localităţii  

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cerere tip; 
 Certificatul ce urmează a fi rectificat în original şi copie; 
 Alte documente ce stau în susţinerea cererii.  

Documente depuse ulterior : 
 Certificatul de stare civilă în original (pentru anulare); 
 Timbru fiscal în valoare de 2 lei. 

2.1.1.7 Schimbarea numelui de familie pe cale administrativă 
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, 
la cererea celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui; 

Documentele administrative emise de autorităţile străine, 
prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă 
române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un 
notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească urmatoarele 
condiţii:  

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale 
Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate; 

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat 
tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite 
de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; 

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate 
cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992. 

Cetăţenii au obligaţia ca, atunci când 
constată o neconcordanţă între datele de 
stare civilă înscrise în actul de identitate, 
certificatul de stare civilă şi datele personale,  
să se adreseze serviciului de stare civilă în 
vederea verificării şi  rectificării, după caz, a  
actului de stare civilă respectiv. 
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 un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala 
solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut 
mai mult de un an; 

 consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie purtat în timpul 
căsătoriei; 

 copia de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de art.7 din O.G. nr. 41/2003*; 
 cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului; 
Documente depuse după admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă: 
 certificatele de stare civilă (de naştere, de căsătorie şi de naştere ale copiilor minori) în original; 
 chitanţa de plată a taxei de schimbare a numelui. 

2.1.1.8 Eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă 
În conformitate cu prevederile  art. 11 alin. (1) din Legea  nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

certificatele de naştere şi căsătorie se eliberează titularilor 
sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de 
deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite şi 
altor persoane împuternicite prin procură specială. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Eliberarea certificatelor de stare civilă în termen de 
48 de ore de la data înregistrării cererii. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 prezentarea pentru ridicarea certificatului de stare 

civilă la termenul stabilit. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării 
cererii? 

 cerere tip; 
 actul de identitate valabil; 
 timbru fiscal în valoare de 2 lei. 

2.1.1.9 Înscrierea menţiunii de căsătorie şi de 
desfacere a acesteia prin divorţ pronunţat în străinătate 

În conformitate cu prevederile art. 46 şi 47 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea 
civilă, certificatul de naştere se eliberează în baza 
actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a 
hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin 
care s-a dispus înregistrarea tardivă a naşterii, la 
solicitarea structurii de stare civilă din cadrul 
S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul 
privind înregistrarea tardivă a naşterii. 

 

În ceea ce priveşte minorii, care nu sunt în posesia 
unui act de identitate, deşi au împlinit vârsta de 14 
ani şi nu mai au certificatul de naştere, cererea 
pentru obţinerea unui nou certificat de naştere 
poate fi făcută de către unul dintre părinţi, în 
calitate de reprezentanţi legali ai acestora. 
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ATENŢIE! Înscrierea divorţului pronunţat în 
strainatate, privind un cetăţean român, se 

face numai după ce hotărârea străină, 
definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută 
de către instanţa competentă din România 

cu excepţia celor pronunţate în state 
membre ale Uniunii Europene şi a celor cu 
care Romania a incheiat tratate, care sunt 

recunoscute de plin drept în România 

modificarile intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin 
menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 cerere tip;  
 certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine în original şi 3 fotocopii; 
 traducerea legalizată a certificatului sau extrasului în original şi 3 fotocopii; 
 hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine, în original şi 3 fotocopii; 
 traducerea legalizată a hotărârii de divorţ, în original şi 3 fotocopii;   
 recunoaşterea acesteia de către instanţa competentă din România, conform prevederilor art. 166 şi 170 din 

Legea nr. 105/1992, după caz ;          
 actul de identitate sau paşaportul românesc, 3 fotocopii. 

Cererea prin care se solicită înscrierea menţiunilor de căsătorie şi 
de desfacere a acesteia prin divorţ, se depune, personal sau prin 
împuternicire cu procură specială, la primăria care are în păstrare 
actul de naştere al soţului care solicită înscrierea acestora, iar în 
situaţia în care căsătoria a fost înregistrată în România, cererea de 
înscriere a menţiunii de desfacere a acesteia prin divorţ se depune 
la primăria care are în păstrare actul de căsătorie.  
Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea 
diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de 
reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată Apostila, conform 
Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la 
care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 
52/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.1.1.10 Eliberarea dovezii de stare civilă 
Cetăţenii români care doresc să se căsătorească în străinătate şi 
cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de 
stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt casatoriţi, se pot adresa 
primăriei care are în păstrare actul de naştere care va elibera dovada 

În dovadă se va preciza şi faptul că, la data 
eliberării, pe marginea actului de naştere, 
nu este operată menţiunea vreunei 
căsătorii anterioare nedesfacută, sau, după 
caz, se va face referire la menţiunile 
existente  



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              18 / 82 

ATENŢIE! Pentru a beneficia 
de acest serviciu trebuie să 
achitaţi o taxă de 500 RON 
aprobată prin HCL 54/2011 

necesară pentru încheierea căsătoriei. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 Cerere tip;  
 Actul de identitate al solicitantului; 
 Timbru fiscal în valoare de  2 lei. 

2.1.1.11 Divorţ pe cale administrativă prin acordul soţilor 
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi în 
faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află 
ultima locuinţă comună a soţilor. 
În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe proprie răspundere că: 

 este de acord cu desfacerea căsătoriei; 
 nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi 
împreună cu acesta; 
 nu este pus sub interdictie; 
 nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 
 adresa ultimei locuinţe comune; 
 numele pe care fiecare, sau după caz, numai unul dintre aceştia, urmează să-l poarte după desfacerea 

căsătoriei. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii de divorţ? 

 Cerere tip; 
 certificate de naştere ale soţilor în original şi copie xerox; 
 certificatul de căsătorie în original şi copie xerox; 
 documentele cu care se face dovada identităţii; 
 după caz, declaraţia din care să rezulte ultima locuinţă 

comună dacă nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa 
ambilor soţi înscrisă în actele de identitate. 

Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
 acordarea soţilor, a unui termen de 30 de zile 

calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia; 
 eliberarea certificatului de divorţ în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se constată ca sunt întrunite 

Dacă după expirarea termenului de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii şi 
înregistrării cererii de divorţ, se constată că 
sunt întrunite condiţiile pentru desfacerea 
căsătoriei prin acordul soţilor, se eliberează 
certificatul de divorţ care  va fi  înmânat 
foştilor soţi în termen de 5 zile lucrătoare 
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Termenul de valabilitate al CI 
provizorie se stabileşte de 

SPCEP şi nu poate fi mai mic de 
30 zile sau mai mare de un an 

ATENŢIE! Verificaţi periodic 
termenul de valabilitate al 

actelor de identitate, în vederea 
evitării situaţiilor neplăcute în 

care puteţi deveni contravenienţi 
la prevederile legii 

condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ambii soţi au obligaţia de a se prezenta pentru a da în 
scris declaraţia privind menţinerea cererii de divorţ; 

 în situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înteleg să renunţe la divorţ, completează o 
declaraţie de renunţare la cererea de divorţ. 

2.1.1.12 Eliberarea actelor de identitate 
În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de 

identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie 
şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. 

Se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani, iar termenul de 
valabilitate este:   

 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;  
 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;  
 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani; 
 permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.  

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când 
persoană fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de 
identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se 
înţelege şi cartea electronică de identitate. 
Când se eliberează o nouă carte de identitate? 

 la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate 
care urmează a fi preschimbat;  

 dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, 
prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: 
schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; 
adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea 
actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului 
de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a 

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de 
identitate şi carte de alegator, trebuie să le 
predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor, 
dacă nu au fost pierdute, furate ori distruse. 
Odată cu noua carte de identitate, li se va 
elibera şi o altă carte de alegător  
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Termenul poate fi prelungit cu 
maxim 15 zile de către Şeful SPCEP 

Cererile pentru eliberarea actelor de 
identitate se depun personal, iar cărţile 

de identitate se eliberează titularilor 

ATENŢIE! Nerespectarea 
acestor prevederi se 

sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 40 şi 80 lei, 
fară a exista posibilitatea 
achitării, în 48 de ore, a 

jumatate din minimul sumei 
prevazute 

naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere ş.a.); 
 în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor 

sau rearondării acestora, al infiinţării localităţilor sau străzilor; 
 în cazul deteriorării actului de identitate; 
 în cazul schimbării sexului; 
 când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; 
 în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; 
 în cazul anulării; 
 în cazul atribuirii unui nou CNP; 
 pentru preschimbarea buletinelor de identitate.  

Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
 Soluţionarea cererilor în 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Maxim 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.  
 Cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de  

valabilitate, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru solicitarea punerii 
în legalitate cu un act de identitate.  

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cererea pentru eliberarea actului de identitate; 
 Certificatul de naştere al solicitantului şi ale 

copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani; 
 Documentul cu care se face dovada adresei de 

domiciliu; 
 Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, această sumă fiind actualizată în 

funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei; 
 Timbru fiscal în valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei 

extrajudiciare de timbru (valoare ce se poate actualiza prin hotărâre de Guvern); 
La aceste documente, mai trebuie să adăugaţi următoarele documente atunci când: 
Se eliberează cartea de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani 

 actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; 
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ATENŢIE! În conformitate cu 
prevederile alin. (2) al art. 14 

din O.U.G. nr. 97/2005, 
eliberarea primului act de 
identitate nu se poate face 

pe bază de procură specială. 

 certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, 
hotărârea judecatorească definitivă şi irevocabilă 
prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este 
încredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi;  

 Minorul depune cererea pentru eliberarea actului 
de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, 
după caz, de reprezentantul său legal. În situaţia 
în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de 
identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în 
condiţiile legii.  

Se eliberează cartea de identitate persoanelor căsătorite/divorţate/văduve: 
 certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi 

irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat. 
Se eliberează cartea de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau 
deteriorării actului de identitate: 

 un document oficial cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. 
2.1.1.13 Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România 

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde işi stabilesc domiciliul.  
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 Cererea pentru eliberarea actului de identitate; 
 certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor; 
 hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz; 
 certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor; 
 certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani; 
 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada 

adresei de resedinţă; 
 paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis 

de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi 
copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de 

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în 
România şi se află temporar în străinatate, eliberarea 
cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei 
persoane, pe bază de procură specială, autentificată la 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
României din ţara respectivă 



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              22 / 82 

identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public 
comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român; 

 actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; 
 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate; 
 timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru; 
 chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.  

 
2.1.1.14 Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobândit cetăţenia română 

Persoanele care au dobândit cetăţenia romănă depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc.  
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
României în străinătate, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt 
înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, dovada 
cetăţeniei acestora se face potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor 
săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia româna împreună cu părinţii, original şi copie; în 
vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă 
procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;   

 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; 
 un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de 

conducere sau act de identitate străin, original şi copie; 
 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate; 
 timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. 

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, iar în 
situaţia în care nu mai deţine acest document, va da o declaraţie în acest sens. 

2.1.1.15 Înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a resedinţei  
Persoanele care au dobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc.  



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              23 / 82 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; 
 actul de identitate al solicitantului; 
 documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă; 
 timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru 
Dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se poate face cu unul din următoarele documente: 
 acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; 
 declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre 

documentele prevăzute mai sus; 
 declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, 

prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru 
persoană fizică ce nu poate prezenta documentele mentionate la punctele anterioare; pentru minorii şi 
persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către 
reprezentanţii lor legali; 

 documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia 
figurează înscris în Registrul agricol. 

                 
 
                                                           
  

      
 

 
Sumele se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei. 

        
        

                                                        
 
 

 

Unde trebuie să 
achitaţi?                    

7 lei dacă vi se eliberează carte de identitate 

1 leu dacă vi se eliberează carte de identitate provizorie 

41 lei dacă vi se restabileşte domiciliului în România 
 

Pentru cărţile de identitate la una din cele 2 locaţii ale 
Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul primăriei. 

Pentru restabilirea domiciliului în România la orice unitate 
CEC. 

Ce taxe trebuie 
să achitaţi? 
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Furnizarea datelor cu caracter 
personal se poate realiza numai 
după obţinerea, în prealabil, a 

consimţământului scris al 
persoanelor vizate, cu excepţia 

existenţei un temei legal justificat. 

2.1.1.16 Furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a persoanelor – Legea nr. 677/2001 
       Indiferent dacă sunteţi persoană fizică sau juridică puteţi solicita în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea 
unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor, referitoare la:  

 date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate; 
 date referitoare la codul numeric personal atribuit;  
 date referitoare la actele de identitate eliberate 

persoanelor despre care sunt solicitate informaţii; 
 date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, 

cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză). 
 
 
 
       

. 
 
 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în 15 zile de la data înregistrării cererii; 
 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în 

actul de identitate al solicitantului, este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români,în termen de 2 zile 
lucrătoare, date referitoare la domiciliile avute în România de către persoană respectivă şi orice menţiune 
privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia; 

 Pentru datele menţionate mai sus, referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare 
este de maximum 20 de zile. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cerere scrisă motivată;  
 Chitanţa reprezentând taxa pentru furnizare date (1 leu/persoană); 
 Timbru fiscal în valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei 

extrajudiciare de timbru (valoare ce se poate actualiza prin hotărâre de Guvern). 

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor 
de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor 
specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane 
fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, 
persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă a persoanelor etc. 
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ATENŢIE! NU refuzaţi ancheta 
socială, deoarece vom fi 

obligaţi să considerăm că 
familia dumneavoastră nu 
îndeplineşte condiţiile de 

acordare a ajutorului social 

2.1.2 SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Din categoria serviciilor de asistenţă socială fac parte următoarele servicii: 

2.1.2.1 Acordarea ajutorului  social 
Se realizează conform Legii nr. 416/2001, în baza actelor depuse la momentul 
înregistrării cererii şi a anchetei sociale realizată de către un colectiv format din cel 
puţin 2 funcţionari publici din cadrul Serviciului Asistenţă Socială. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii 
 Realizarea anchetei sociale în maximum 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării  cererii;  
 Emiterea dispoziţiei de acordare sau respingere în maximum 10 zile  

lucratoare  de la efectuarea anchetei sociale; 
 Comunicarea dispoziţiei, solicitantului, in maximum 5 zile de la emiterea acesteia. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit orice modificare cu 

privire la domiciliul, venituri şi la numărul membrilor familiei. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 Cerere tip; 
 Declaraţie pe propria răspundere (Legea nr. 

416/2001); 
 actele doveditoare privind componenţa 

familiei şi veniturile realizate în luna 
anterioara depunerii cererii de către membrii 
acesteia; 

 Adeverinţa AJOFM ( pentru persoanele care 
au împlinit 16 ani şi nu merg la şcoală); 

 Adeverinţa de la secţia financiară ( pentru 
persoanele care au împlinit 16 ani şi nu 
merg la şcoală); 

 Adeverinţă de la Serviciul Taxe şi Impozite din care să rezulte ca nu deţineţi autoturism cu o vechime mai 

Suspendarea ajutorului social apare în următoarele situaţii: 
– nu prezentaţi, din 3 în 3 luni, o declaraţie pe propria 

răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă 
eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile 
realizate supuse impozitului pe venit. ; 

– refuzaţi nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de 
interes local; 

– se constată că dreptul la ajutor social a fost stabilit pe baza 
unor date eronate. 

– nu prezentaţi  în fiecare lună  adeverinţa de la AJOFM 
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ATENŢIE! NU refuzaţi ancheta 
socială, deoarece vom fi obligaţi 

să considerăm că familia 
dumneavoastră nu îndeplineşte 

condiţiile de acordare a alocaţiei. 
 

mică de 10 ani precum şi a doua locuinţă; 
 Cupoane de ajutor de şomaj, pensie, 

indemnizaţie handicap, alocaţie; 
 Copii acte de identitate pentru toţi membrii 

familiei ; 
 Livretul de familie; 
 Certificatul de căsătorie; 
 Adeverinţe de elev ; 
 Copie actul casei ; 
 Adeverinţă registru agricol. 

2.1.2.2 Alocaţia pentru susţinerea familiei 
Se acordă conform Legii nr.277/2010, în baza actelor depuse la momentul înregistrării cererii şi a anchetei sociale 
realizată de către un colectiv format din cel puţin 2 funcţionari publici din cadrul 
Serviciului Asistenţă Socială, familiei care realizează venituri nete lunare pe 
membru de familie ce nu depăşesc plafonul prevăzut de legislaţia în vigoare. 
Veniturile familiei se dovedesc cu documente justificative privind situaţia 
financiară a familiei (adev.salariat, adev.şomaj, cupon de pensie, etc.). 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Emiterea dispoziţiei de acordare sau respingere în maximum 10 zile  lucrătoare  de la efectuarea anchetei 

sociale; 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare 

de la data înregistrării  cererii;  
 Comunicarea dispoziţiei prin poştă, solicitantului, în 

maximum 5 zile de la emiterea acesteia. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 10 zile 
de la data la care a intervenit orice modificare cu privire 
la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia. 

Încetarea ajutorului social apare în următoarele situaţii: 
– veniturile nete lunare ale familiei depaşesc nivelurile 

prevăzute de lege; 
– la 3 luni de la data suspendării, în cazul în care în această 

perioadă nu a fost depusă adeverinţa eliberată de agenţia 
teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, sau după caz, 
nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local; 

– vă schimbaţi domiciliul sau reşedinţa în altă unitate 
administrativ- teritorială 

Încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei  
apare în următoarele situaţii: 

– nu mai îndepliniţi condiţiile prevăzute de lege; 
– la 3 luni de la data suspendării, în cazul în 

care în această perioadă nu aţi prezentat 
documentele necesare reluării plăţii 
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ATENŢIE!NU refuzaţi 
ancheta socială, deoarece 

vom fi obligaţi să 
considerăm că familia 

dumneavoastră nu 
îndeplineşte condiţiile de 

acordare a alocaţiei. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării 
cererii? 

 copii certificate naştere copii; 
 copie certificat căsătorie; 
 adeverinţă de la trezorerie pentru persoanele adulte; 
 copie livret de familie; 
 adeverinţe de elev;  
 adeverinţă registru agricol; 
 copii CI părinţi; 
 adeverinţe de venit ( adev. de salariat, cupon de şomaj 

sau pensie, adev. de la AJOFM dacă persoana nu are 
venituri);  

 adeverinţă de la serviciul Taxe şi Impozite din care să rezulte ca nu deţineţi autoturism cu o vechime mai 
mică de 10 ani precum şi a doua locuinţă. 

2.1.2.3 Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 
Se acordă, în baza actelor depuse la momentul înregistrării cererii şi a anchetei sociale realizată de către un colectiv 
format din cel puţin 2 funcţionari publici din cadrul Serviciului Asistenţă Socială, familiei care realizează venituri nete 
lunare pe membru de familie ce nu depăşesc plafonul prevăzut de legislaţia în vigoare. Veniturile familiei se dovedesc 
cu documente justificative privind situaţia financiară a familiei  (adev.salariat, adev.şomaj, cupon de pensie, etc.). 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării  cererii;  
 Emiterea dispoziţiei de acordare sau respingere în maximum 10 zile  

lucrătoare  de la efectuarea anchetei sociale; 
 Comunicarea dispoziţiei prin poştă, solicitantului, în maximum 5 zile de la 

emiterea acesteia. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 10 zile de la data la care a 
intervenit orice modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia. 

Suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 
apare în următoarele situaţii: 
– nu prezentaţi, din 6 în 6 luni după stabilirea 

dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria 
răspundere privind componenţa familiei şi 
veniturile realizate de membrii acesteia; 

– pe perioada încredinţării copilului unei 
instituţii de asistenţă socială sau unui  asistent 
maternal profesionist; 

– pe o perioadă de 3 luni consecutive se 
înregistrează mandate poştale returnate. 
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Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 copii certificate naştere copii; 
 copie certificat deces părinte; 
 copie CI părinte; 
 adeverinţe de venit ( adeverinţă de salariat, cupon de şomaj sau pensie, adeverinţă de la AJOFM dacă nu 

aveţi venituri); 
 adeverinţă de la serviciul Taxe şi Impozite din care să rezulte ca nu deţineţi autoturism cu o vechime mai 

mică de 10 ani precum şi a doua locuinţă; 
 adeverinţe de elev; 
 adeverinţă de la trezorerie pentru persoanele adulte; 
 hotărâre judecatorească încredinţare minori; 
 copie livret de familie; 
 adeverinţă registru agricol. 

 
2.1.2.4 Alocatia de stat pentru copii 

Se acorda, în baza actelor depuse la momentul înregistrării cererii (Legea nr. 61/1993).  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii.  
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 cererea (Legea nr. 61/1993);  
 copii acte de identitate parinti, 
 copie certificat nastere copil; 
 copie certificat casatorie; 

Se face in numele copilului de catre 
reprezentantul legal al acestuia. 

Încetarea alocaţiei pentru susţinerea 
familiei  apare în următoarele situaţii: 
 nu mai îndepliniţi condiţiile 

prevăzute de lege; 
 la 3 luni de la data suspendării, în 

cazul în care în această perioadă nu 
aţi prezentat documentele necesare 
reluării plăţii. 

Suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei apare în următoarele situaţii: 
 nu prezentaţi, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie 

pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de 
membrii acesteia; 

 pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţă socială sau unui  
asistent maternal profesionist; 

 pe o periadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate. 
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ATENŢIE! Indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor se acordă după ce 

copilul implineşte 42 de zile şi se 
plăteşte de către Agenţia Judeţeană 

de Prestaţii Sociale Dâmboviţa 

Dreptul la alocatie de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut 
copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii Cererii (Legea nr. 61/1993).  

2.1.2.5 Indemnizatia privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului 
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, conform OUG nr. 111/2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii 
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi 
agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia opţional de următoarele drepturi: 

    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară; 
    b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară. 

 Indemnizaţia lunară prevăzută la pct. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate 
pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei.  

 Indemnizaţia lunară prevăzută la pct. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate 
pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei. 

Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de 

zile de la data înregistrării cererii. 
Ce termene trebuie să respectaţi 
dumneavoastră? 

 Depunerea dosarului de indemnizaţie 
în cel mult 60 de zile de la naşterea 
copilului. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii?  
 cerere tip; 
 copie certificat naştere copil; 
 copie acte de identitate ale parinţilor; 
 stagiul de cotizare de la Casa de Pensii; 
 decizia de suspendare a contractului de muncă; 
 copie certificat căsătorie;  
 adeverinţa eliberată de autorităţile competente/angajator, din care să rezulte stagiul de cotizare; 
 declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de drepturile 

prevăzute de  OUG nr. 111/2010.  

Cuantumul indemnizaţiilor lunare  se majorează cu 600 lei pentru 
fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, 
începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. 

Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 
3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocaţiei de stat  
pentru copii, se stabileşte la 200 lei. 
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ATENŢIE! Nu puteţi beneficia 
simultan de ajutor pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze şi 
de ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne 

ATENŢIE PARINŢI! Dacă 
doriţi să plecaţi în 

străinătate aveţi obligaţia 
să aduceţi la cunoştinţa 
Serviciului de Asistenţă 

Socială intenţia dvs. 

2.1.2.6 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
Se acordă persoanelor care îndeplinesc condiţiile cerute de OUG nr. 57/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe bază de Cerere (OUG nr. 57/2006) 
însotita de documente. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia?  

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit orice modificare cu privire 
la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Copie acte identitate  toţi membri familiei ( B.I, CI, certificate naştere copii, certificate căsătorie); 
 Declaraţie de la Primărie pe propria răspundere că nu realizează venituri (se completează personal ); 
 Copie factură gaze; 
 Copie actul casei; 
 Adeverinţă elev sau student; 
 Adeverinţă de la Biroul Agricol – Primăria Moreni; 
 Adeverinţă trezorerie pentru persoanele adulte; 
 Acte de venituri (pe luna anterioară) pentru toţi membrii din familie; 

(după caz: adeverinţă de salariat, adeverinţă şomaj, cupon pensie); 
 Adeverinţă eliberată de asociaţie privind numarul de persoane (pentru apartamente); 
 Adeverinţa de la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Moreni. 

2.1.2.7 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Se efectuează prin intermediul unui colectiv format din cel puţin 2 funcţionari publici 
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, Anchete Sociale la domiciliul familiilor cu 
copii aflaţi în dificultate (Legea nr. 272/2004). Ancheta socială se efectuează fie din 
oficiu, când Serviciul Asistenţă Socială se autosesizează, fie la solicitarea instituţiilor 
abilitate. (Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Judecătorie, Poliţie, etc.).  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării  cererii;  

Modificarea cuantumului venitului 
pe membru de familie implica 
emiterea unei noi dispozitii de 
modificare a ajutorului pentru 
incalzirea locuintei 
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Dosarul cu actele medicale şi Ancheta Sociala se va 
prezenta de către beneficiar Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap judeţene, care va elibera 

un certificat medical cu gradul de handicap. 

 Comunicarea rezultatului în scris prin poşta, instituţiilor care au solicitat ancheta socială; 
2.1.2.8 Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

2.1.2.8.1 Obţinerea certificatului de persoană cu handicap 
Persoana cu probleme grave de sănătate, prezintă personal sau prin intermediul reprezentantului său legal, o cerere 
privind efectuarea anchetei sociale însoţită de copii ale actelor medicale pe care le deţine. Ancheta socială este 
realizată de către un colectiv format din cel puţin 2 funcţionari publici din cadrul Serviciului Asistenţă Socială. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.  

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră?  
 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 5 zile de la data la care intervenit orice modificare cu privire 

la modificarea stării socio- medicala a bolnavului. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 Cerere  efectuare Anchetă Socială (Legea 
nr. 448/2006);  

 Copie act de identitate; 
 Referat medic de familie; 
 Referat medic specialist; 
 Copie fişa de consultaţie medic de familie; 
 Acte medicale; 
 Acte de venituri; 
 Copie act de identitate părinţi, pentru minori; 
 Certificat handicap vechi (la reevaluare). 

 
2.1.2.8.2 Asistentul personal al persoanei cu handicap grav 

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.  
Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a putea fi încadrată cu contract individual de muncă în 
funcţia de asistent personal? 

 are vârsta de 18 ani împliniţi; 
 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei 

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în Legea 
448/2006, trebuie sa vă prezentaţi cu noul certificat obţinut 
de persoana cu handicap la Serviciul de Asistenţă Socială 
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ATENŢIE! NU refuzaţi 
ancheta socială, 

deoarece vom fi obligaţi 
să considerăm că nu 
îndepliniţi conditiile. 

ATENŢIE! Asistentul personal 
este obligat să prezinte lunar 

foaie de prezenţă şi semestrial 
raport de activitate vizat de 

medicul de familie al 
persoanei cu handicap. 

de asistent personal; 
 are capacitate deplină de exerciţiu; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical 

de specialitate; 
 a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi a finilor până la gradul  

IV inclusiv, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz.  
Ce trebuie să faceţi pentru a deveni asistent personal? 

 Depuneţi o Cerere (de mână) la registratura Primăriei Municipiului Moreni prin care solicitaţi angajarea ca 
asistent personal, însoţită de următoarele documente: 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 copie acte de identitate bolnav; 
 copie act de identitate asistent personal;  
 fişa medicală; 
 copie certificatul de încadrare în categoria persoanelor 

cu handicap grav; 
 acordul scris al bolnavului privind angajarea ca asistent personal; 
 cazier asistent personal; 
 copie ultimul act de studiu; 
 repartiţie AJOFM; 
 carnetul de muncă; 
 Declaraţie notarială.  

Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării  cererii; 
 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Emiterea dispoziţiei Primarului în termen de 30 zile privind încadrarea ca 

asistent personal al unei persoane cu handicap grav. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 5 zile de la data la care intervenit orice modificare cu privire 
la îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului. 

Angajarea se face în limita posturilor existente 
şi cu acordul scris al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Dâmboviţa 
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Dosarul se va prezenta de către 
beneficiar la Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului ce va emite 
Acordul privind exprimarea opţiunii de 
primire a indemnizaţiei lunare de către 

persoana cu handicap grav. 

ATENŢIE! În situaţia în care 
aspectele sesizate prin petiţie 

necesită o cercetare mai 
amănunţită, Primarul poate prelungi 

termenul cu cel mult 15 zile 

2.1.2.8.3 Indemnizaţia pentru persoană cu handicap grav 
Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav, cu excepţia celor cu handicap 
vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare prin depunerea unei Cereri însoţită de 
documentele necesare (Legea nr. 448/2006). 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea cererilor în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
 Realizarea anchetei sociale în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării  cererii; 
 Emiterea dispoziţiei Primarului în 30 zile privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap grav. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Comunicarea, în scris, Primarului, în termen de 5 zile de la 

data la care intervenit orice modificare cu privire la 
schimbarea gradului de persoană cu handicap sau în 
cazul decesului persoanei cu handicap. 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii 
 Cerere tip; 
 Copie certificat de încadrare în categoria persoanelor cu 

handicap grav; 
 Copie BI sau CI a persoanei cu handicap grav; 
 Ancheta Socială (Legea nr. 448/2006); 
 Act doveditor de venituri; 
 În cazul în care bolnavul nu se poate reprezenta singur, dispoziţie de curatelă. 
2.1.3  SERVICII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

2.1.3.1 Soluţionarea petiţiilor 
În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2002 privind modul de 
solutionare al petiţiilor, aveţi dreptul de a  
depune la Registratura Primariei municipiului Moreni petiţii (cereri, 
reclamatii, sesizări, propuneri, plângeri prealabile) formulate în nume 
propriu în scris sau le puteţi transmite prin poştă electronică. La momentul 
primirii, petiţia dumneavoastră primeşte un număr de înregistrare din registrul intrare-iesire al instituţiei, care trebuie 
să vi se comunice. 
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ATENŢIE! Respectarea termenelor  
mentionate pentru  formularea plangerii 

prealabile, pentru a nu fi decazut din drepturi 

Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
 Soluţionarea în maxim 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, prin comunicarea unui raspuns petitionarului. 

 
 
 
 
 
 

2.1.3.2 Soluţionarea plangerilor prealabile 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ aveţi dreptul să depuneţi o 
plângere prealabilă dacă vă consideraţi vătămat într-un drept al dvs. ori într-
un interes legitim, printr-un act administrativ, printr-un act administrativ cu 
caracter individual, adresat altui subiect de drept sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri. Vă puteţi adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce v-a fost cauzată.  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Soluţionarea în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii, prin 
comunicarea unui raspuns de mentinere sau revocare a actului 
administrativ atacat. 

 Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Înainte de a vă adresa instanţei de contencios administrativ 

competente, trebuie să solicitaţi Primarului municipiului 
Moreni, respectiv Consiliului Local Moreni, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului administrativ, 
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, după caz, prin 
depunerea acestuia la Registratura instituţiei; 

 În cazul actului administrativ individual, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând, dar nu mai târziu de 6 
luni de la data emiterii actului. 

În cazul în care un petiţionar adresează 
mai multe petiţii, sesizând aceeşi 
problemă, acestea se vor conexa, 
petentul urmând sa primească un 
singur răspuns care trebuie să facă 
referire la toate petiţiile primite 

Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o 
nouă petiţie de la acelaşi petiţionar, cu acelaşi 
conţinut, aceasta se clasează  la numărul iniţial 
făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns  

Prin act administrativ se intelege 
actul unilateral cu caracter individual 
sau normativ emis de Primarul 
municipiului Moreni (dispoziţii), 
respectiv Consiliul Local Moreni 
(hotărâri), în regim de putere publică, 
în vederea organizării executării legii, 
precum  şi contractele încheiate  care 
au ca obiect punerea în valoare a 
bunurilor proprietate publică, 
executarea lucrărilor de interes 
public, prestarea serviciilor publice, 
achiziţiile publice  
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ATENŢIE! TOATE cererile, reclamaţiile, sesizările, 
propunerile, plângerile prealabile, înclusiv crererile tip 

menţionate în prezentul ghid, împreună cu dosarele cu acte 
ce susţin cererile respective, SE DEPUN LA REGISTRATURA 

PRIMĂRIEI (situată în incinta sediului instituţuiei din str. 
A.I.Cuza nr. 15) şi 

 NU LA COMPARTIMENTUL CE RĂSPUNDE DE 
SOLUŢIONAREA LOR.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii 
 Plangerea prealabila, adresata Primarului municipiului Moreni sau Consiliului Local Moreni, insotita de actul 

administrativ atacat, după caz  
 

 
 
 
 
 
 Nu sunteţi mulţumit de raspunsul primit la noi? 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.3  Acordarea de audienţe  
Solicitarea dumneavoastră nu a fost soluţionată conform aşteptărilor? Există o problemă ce consideraţi că poate fi 
rezolvată de noi? Aveţi posibilitatea de a vă înscrie în audienţă la Primar sau Viceprimar. Vă puteţi înscrie inclusiv în 
ziua acordării audienţelor dacă sunaţi la 0245.66.72.65 sau venind la Secretariatul Primarului în incinta sediului 
instituţuiei din str. A.I.Cuza nr. 15, la doamna 
Dumitrescu Silvia.  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 comunicarea în maxim 30 de zile de la 
data audienţei, a unui raspuns 
cetăţeanului ce a fost în audienţă. 

Care este programul de audienţe în 
instituţie? 

 Primar – miercuri între orele 14-16. 
 Viceprimar – joi între orele 14-16. 

Unde puteţi depune o 
plângere prealabilă? 

 

La Compartimentul Registratura, pentru actele administrative 
emise de Primarul Municipiului Moreni  
 
La Compartimentul Juridic Contencios,  pentru actele 
administrative emise de Consiliul Local al Municipiului Moreni 

răspunsului la plângerea prealabilă  
 
refuzului nejustificat de soluţionare a cererii  

Termenul de introducere a acţiunii la 
instanta de contencios administrativ a 
Tribunalului Dambovita este de 6 luni 

de la data comunicării 
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ATENŢIE! Potrivit legii, certificatul de 
urbanism nu ţine loc de autorizaţie de 
construire/ desfiinţare şi nu conferă 

dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

2.1.4 SERVICII PUBLICE DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
2.1.4.1 Obţinerea certificatului de urbanism 

      Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi 
cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de 
urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau 
persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de 
proprietate. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 Returnarea documentaţiei incomplete în vederea refacerii sau 
completării în maxim 5 zile de la depunerea cererii.  

 Eliberarea certificatului de urbanism în maxim 30 de zile de la 
data depunerii documentaţiei complete. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Respectarea termenului trecut în certificatul de urbanism ce poate fi între 6-24 luni; 
 Depunerea cererii de prelungire cu cel puţin 15 zile înainte de expirare. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (F.1 Ordinul nr. 839/2009) se completează cu datele 

solicitate: 
o elementele de identificare a solicitantului; 
o elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, 

respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; 
o elementele care definesc scopul solicitării; 

 Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 
1:2000 sau 1:10000, după caz - vizate de Oficiul 
de cadastru şi publicitate imobiliara al judetului - 
cu indicarea imobilului-teren şi/sau constructii (2 
exemplare); 
o pentru imobilele neînscrise în evidenţele de 

cadastru şi publicitate imobiliară: plan de 
încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 

Taxa de eliberare a Certificatul de urbanism este în functie 
de suprafata pentru care se obtine după cum urmează :  

  Până la 150 m.p. inclusiv           - 5 lei ; 
  Intre 151 şi 250 m.p. inclusiv     - 6 lei; 
  Între 251 şi 500 m.p. inclusiv     - 8 lei; 
  Între 501 şi 750 m.p. inclusiv     -10 lei; 
  Între 751 şi 1000 m.p. inclusiv   -12 lei; 
  Peste 1000 m.p.                          - 12 lei + 0,01 lei/ m.p. 

pentru fiecare m.p.care depaseste 1000 m.p.                                                 
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ATENŢIE! NU executaţi lucrări de 
constructie/desfiintare, totale sau 

parţiale, fără autorizaţie, deoarece se 
amendează cu sume cuprinse între 

1.000 lei la 100.000 lei conform art.26, 
lit.a) din Legea nr. 50/1991 

ATENŢIE! NU executaţi/desfiinţaţi construcţii fără să 
respectaţi întocmai prevederile autorizaţiei şi a 

documentaţiei tehnice. NU continuaţi executarea 
lucrarilor după expirarea termenului de valabilitate 

mentionat iniţial în autorizaţie, fără solicitarea unei noi 
autorizatii de construire. În caz contrar se amendează 
cu sume cuprinse între 3.000 lei la 10.000 lei conform 

art.26, lit.b) din Legea nr. 50/1991 
 

Neînceperea lucrărilor 
în acest termen, 

conduce la pierderea 
valabilităţii autorizaţiei. 

1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară; 

o pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de 
pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către 
biroul de cadastru şi publicitate imobiliară; 

 Documentul de plata a taxei necesare eliberării certificatului de urbanism (in copie). 
Ce acte trebuie să depuneţi la prelungirea valabilităţii? 

 Certificatul de urbanism în original (F.6 Ordinul nr. 839/2009); 
 Cerere tip pentru prelungirea certificatului de urbanism (F.7 

Ordinul nr. 839/2009);  
 Dovada achitării taxei de prelungire (30% din taxa iniţială). 

2.1.4.2 Obţinerea autorizaţiei de construire  
Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi 
a celor aferente organizării executării lucrărilor. 
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 
Emiterea autorizaţiei de construire în maxim 30 de zile de la data depunerii 
documentaţiei complete pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră?  

 Începerea lucrărilor în cel mult 12 luni de la data emiterii autorizaţiei 
 Depunerea cererii de prelungire cu cel puţin 15 zile înainte de expirare. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cerere-tip pentru emiterea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare(F.8 Ordinul nr. 839/2009) se 
completează cu elementele de identificare şi datele 
tehnice conform D.T.A.C.; 

 Certificatul de urbanism (in copie) (F.6. 
Ord.839/2009); 

 Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra 
imobilului, teren şi/sau construcţii şi după caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul 
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de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în 
care legea nu dispune altfel; 

 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de construire- D.T.A.C., inclusiv referatele de 
verificare şi după caz, referatul de expertiză tehnică- 
semnate şi ştampilate în original (2  ex.); 

 Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, 
punctul de vedere al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi după caz, actul administrativ al 
acesteia (în copie); 

 Dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de 
urbanism şi a autorizaţiei de construire (în copie). 

Ce acte trebuie să depuneţi la prelungirea valabilităţii? 
 Autorizaţia de construire în original (F.11 Ordinul nr. 

 839/2009); 
 Cerere tip pentru prelungirea autorizaţiei de construire (F.12 Ordinul nr. 839/2009); 
 Dovada achitării taxei de prelungire (30% din taxa iniţială). 

Puteţi executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă 
şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: 

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi 
materialele din care sunt executate; 

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi 
tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu 
excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; 

c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; 
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare; 
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; 
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente  

construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde 
menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de 

 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexa la locuinţă este 
egala cu 0,5% din valoarea autorizata a 
lucrărilor de construcţii. 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru orice construcţie cu altă 
destinaţie decât locuinţa este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente; 

 Taxa de 0,1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism 
şi autorizarea executării lucrărilor se suportă 
de investitori şi va fi virată în contul ISC; 
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ATENŢIE! Lucrările de construcţii 
autorizate se consideră finalizate doar 

dacă s-a efectuat recepţia la terminarea 
lucrărilor şi s-au realizat toate 

elementele prevazute în autorizaţie  

contorizare a consumurilor de utilităţi; 
g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;  
h) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; 
i) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de 

faţadă: 
1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul 

constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădirii 
de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt 
monumente istorice clasate sau în curs de clasare, 
respectiv situate în afara zonelor de protecţie a 
monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate 
stabilite potrivit legii; 

j) lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau 
închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şii 
florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi 
platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la 
utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice. 

2.1.4.3 Recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii 
Receptia la terminarea lucrarilor construire/desfiintare se face cu 
participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de 
emitentul autorizaţiei de construire/desfiintare.  
Ce trebuie să respecte instituţia? 

 Deplasarea la faţa locului a Responsabilului desemnat, din 
cadrul Compartimentului Urbanism–Investiţii, pentru verificarea 
respectării D.T.A.C./ D.T.A.D.  

 Întocmirea la faţa locului a PV de recepţie la terminarea 
lucrărilor de construcţie, respectiv a PV de recepţie la 
terminarea lucrărilor de desfiintare (demolare) în 2 exemplare. 

După recepţia la terminarea lucrărilor aveţi 
obligaţia de a realiza înregistrarea/ 
scoaterea construcţiei/demolării în/din rol 
agricol şi în/din rol fiscal prin depunerea 
următoarelor documente atât la 
Compartimentul Fond Funciar Agricol – 
Cadastru cât şi la Serviciul Taxe şi 
Impozite: 
 Proces verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor de construcţie, respectiv 
Proces verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor de desfiintare (demolare) 
(copie) 

 actul de proprietate (copie) 
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ATENŢIE! Beneficiarul are obligaţia de a 
aduce terenul la forma iniţială 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră?  
 declararea construcţiilor proprietate particulară realizată, la cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de 

construcţii, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia, în vederea impunerii. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii pentru declararea constructiei sau, după caz, 
pentru emiterea unei noi autorizatii de construire in vederea finalizarii lucrarilor ramase de executat? 

 copie autorizaţie de construire/ desfiinţare; 
 copie act de proprietate; 
 copie memoriu tehnic (de arhitectură); 
 copie plan de situaţie; 
 copie plan parter, din cadrul proiectului (D.T.A.C.); 
 copie plan etaj, mansardă (după caz), din cadrul proiectului(D.T.A.C.) . 

2.1.4.1 Eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri, branşamente la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, energie elctrică, telefonie  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment amenajarea teritoriului      

Care este termenul de soluţionare? 
 În 48 de ore de la depunerea cererii 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau 

Compartimentul Amenajarea Teritoriului) 
 Dovada achitării taxelor  legale instituite prin HCL 

NR.152/30.11.2010. 

2.1.4.2 Inregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării  
Vehiculele care se înregistrează la Primăria municipiului Moreni sunt mopedele, maşinile si utilajele  autopropulsate 
utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele 
cu tracţiune animală  
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment amenajarea teritoriului      

Cuantumul taxelor instituite prin HCL 
NR.152/30.11.2010 
 100 RON (sau 200 RON în regim de urgenţă) se 

achită la Poliţia locala a municipiului Moreni 
 20 RON se achită la Serviciul taxe şi impozite 
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Care este termenul de soluţionare? 
 In 30 zile de la depunerea cererii 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau 

Compartimentul Amenajarea Teritoriului) 
 Actul de identitate al solicitantului daca este persoană fizică 
 Certificat înmatriculare persoane juridice 
 Actul de proprietate al vehiculului redactat în limba română 

(original şi copie) 
 Contractul de leasing şi proces verbal de predare primire al vehiculului, dupa caz (original şi copie) 
 Procura specială tradusă în limba română eliberată de proprietarul de drept al vehiculului din care să rezulte 

dreptul de înregistrare al vehiculului pe numele utilizatorului 
 Declaraţie pe proprie răspundere dată de proprietarul legal al vehiculului din care să rezulte că vehiculul face 

parte din patrimoniu propriu şi precizarea temeiului în care au fost dobândite (pt cazul în care nu deţineţi actul 
legal de proprietate) 

 Dovada de plată a texei de înregistrare 
 Dovada de plată a placuţelor cu numărul de inregistrare 
 Dovada că vehiculul nu se supune omologării eliberată de RAR 
 Documentele redactate într-o limbă străină vor fi  traduse în limba română de către un traducător autorizat 
 Documentele originale se restituie pe loc după verificarea conformităţii copiilor 

 
2.1.5 SERVICII PENTRU ACTIVITĂŢI COMERCIALE 

2.1.5.1 Controlul activitatilor comerciale  
Se realizeaza conform Legii nr. 12/1990 republicată cu modificarile şi completarile ulterioare. 
Ce aspecte ne preocupă in timpul activitatii de control? 

 desfasurarea unui comert civilizat cu protejarea intereselor consumatorului; 
 dacă in incinta unitatilor de invatamant de toate gradele, a caminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi 

studenti in curtile acestor institutii ori pe caile de acces in aceste unitati, se comercializeaza ori se expun - 
spre vanzare bauturi alcoolice, tiparituri, inregistrari audio şi video obscene; 

 modul de producere şi valorificare a obiectelor şi vesmintelor de cult; 

Regimul taxelor pentru aceste servicii este 
următorul:  
 Taxa de înregistrare 60 lei-se achită la 

Serviciul taxe şi impozite 
 Placuţele cu număr de înregistrare se 

achita la nivelul pretului de achiziţie 
 Vehiculele cu tractiune animală nu achită 

taxa de înregistrare 
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Autorizaţiile taxi se vizează 
anual de către autoritatea de 

autorizare din cadrul Primăriei 
municipiului Moreni. 

ATENŢIE! Nedepunerea notificarii de soldare la primarie conform 
termenului prevazut constituie contraventie şi se sanctioneaza in 
baza art.80,pct.7 din H.G.R.nr.333/2003 cu amenda de la 200 lei la 
1.000 lei, iar realizarea vanzarilor de soldare in alte perioade decat 
cele prevazute mai sus se sanctioneaza conform art.80, pct.10 din 

acelaşi act normativ cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei. 

 modul de derulare a comertului din piete, targuri şi oboare, urmarindu-se desfasurarea ordonata a comertului 
şi evitarea speculei; 

 desfasurarea comertului ambulant din municipiu in locurile autorizate de Consiliul Local şi cu plata taxelor de 
folosinta teren public.  

2.1.5.2 Evidenţa notificărilor pentru vânzări cu preţ redus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.1.5.3 Autorizarea serviciului public de transport in regim de taxi 
In conformitate  Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de 

taxi şi in regim de inchiriere şi H.C.L. nr. 30/30.03.2010 privind 
reglementarea activitatii de transport in regim de taxi şi in regim de 
inchiriere in municipiul Moreni, autorizatiile de transport public 
in regim de taxi  şi autorizatiile de taximetrie se elibereaza  de 
autoritatea de autorizare din cadrul primăriei municipiului Moreni pentru 
transportatori care au sediul sau domiciliul, după caz, în municipiul Moreni. 

Perioadele de soldari, prevazute de 
H.G.R.nr.333/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
O.G.nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piata, ordonanta 
aprobata prin Legea nr. 650/2002, le puteţi 
stabilii intre urmatoarele limite:  

 perioada 15 ianuarie - 15 aprilie 
inclusiv, pentru produsele de 
toamna-iarna;  

 perioada 1 august - 31 octombrie 
inclusiv, pentru produsele de 
primavara-vara. 

Aveţi obligatia sa notificaţi la primarie, 
perioada in care efectuaţi vanzarile de 
soldare, cu cel putin 15 zile inainte de 
inceperea operatiunilor. 

Dacă faceţi parte din agentii economici 
ce efectueaza astfel de practici 

comerciale (vanzari de lichidare, vanzari 
de soldare, vanzari promotionale) în 
structurile de vanzare situate pe raza 
administrativ-teritoriala a municipiului 

Moreni trebuie să stiţi următoarele: 
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În cazul transportatorului 
autorizat, persoană fizică, 
avizul medico-psihologic 

valabil este cel emis pentru 
conducătorul auto, care va 
fi şi persoana desemnată 

ATENŢIE! Nedepunerea, la termenul 
stabilit, a autorizaţiilor cu documentele 

aferente pentru viza anuală, duce la 
retragerea autorizaţiei. 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunică prin  

declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, 
autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data 
modificărilor respective. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 cererea pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport; 
 copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca 

transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată/persoană juridică, după caz; 
 dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 

o copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie 
familială; 

o copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; 
 dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 

o cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: 
– nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
– nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de 

angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor 
auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a 
persoanelor transportate, protecţia mediului;  

o nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol; 
o avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată 

este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa 
circulaţiei, obţinut în condiţiile OUG nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin L.egii nr.102/2006, cu modificările ulterioare ; 

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic ;  
o declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de 

transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora; 
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 dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 
o declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea 

tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de 
închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 

o declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a 
deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care 
le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la 
art. 25 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil. 

2.1.5.4  Emiterea autorizaţiei taxi  
Se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost 
atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 autorizaţia de transport; 
 certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a 

autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut 
de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate 
sau în temeiul unui contract de 
leasing; 

 certificatul de agreere emis de Regia 
Autonomă "Registrul Auto Român" 
(R.A.R.), pentru autovehiculul utilizat 
în transportul în regim de taxi; 

 declaraţia pe propria răspundere 
privind criteriile de departajare pe 
care autovehiculul respectiv le 
îndeplineşte (după caz); 

În cazul transportului de persoane în regim de taxi,  autorizaţie 
taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai 
pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data 
fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine. 

O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul 
se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea 
obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment 
autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, 
este deţinut în condiţiile art. 6 alin. (2) şi sunt îndeplinite toate cerinţele. 

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim 
de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare. 

Pentru autovehiculele deţinute în proprietate 
de către transportatorul autorizat, autorizaţia taxi 
se atribuie numai pentru acelea care sunt 
înmatriculate în judeţul  Dambovita. 

Pentru autovehiculele deţinute în temeiul 
unui contract de leasing de către transportatorul 
autorizat, autorizaţia taxi  se atribuie indiferent 
unde sunt înmatriculate acestea.  
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ATENŢIE! Nerespectarea obligatiilor OUG 
16/2001 constituie contraventii, dacă, potrivit 

legii, nu sunt considerate infractiuni şi se 
sanctioneaza cu amenzi cuprinse între 200 şi 
40.000 lei, în funcţie de prevederea încălcată. 

Deseurile industriale reciclabile a caror 
provenienta nu poate fi dovedita ca fiind 

legala sau care fac obiectul valorificarii ori al 
unor acte sau fapte de comert neconforme 

cu prevederile legale se confisca şi se 
valorifica in conditiile legii 

 declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi 
este arondat transportatorul autorizat  (după caz). 

2.1.5.5 Eliberarea avizului de colectare deseuri reciclabile în baza OUG nr.16/2001, Republicata şi 
actualizata privind gestionarea deseurilor industrial reciclabile: 

Dacă sunteţi agent economic ce realizează activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane 
fizice şi vă desfasuraţi activitatea pe raza municipiului Moreni puteţi funcţiona legal numai după obţinerea autorizatiei 
de colectare emisă de Prefectura judetului Dâmboviţa, în baza avizului 
emis de noi.  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 eliberarea avizului in termen de 30 zile, dacă sunt întrunite 
toate condiţiile. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
 Cerere; 
 numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; 
 codul fiscal; 
 dovada că deţine spaţiul;  
 autorizaţia de mediu;  
 plan de amplasament şi plan de situatie; 
 dovada că detine dotările corespunzătoare necesare pentru depozitarea deşeurilor colectate (cantar, 

platforma betonata, ş.a). 
 

2.1.6 SERVICII PUBLICE DE DEZVOLTARE 
2.1.6.1 Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi conservarea mediului.  

Se asigură amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi scuarurilor  aflate pe domeniul public, astfel încât 
să îndeplinească funcţiile pentru care au fost create. 
Ce tipuri de lucrări se efectuează în acest sens? 

 lucrări de întreţinere şi extindere a spaţiilor verzi, protejarea şi dezvoltarea fondului dendro-floricol existent;  
 lucrări fitosanitare cu forţe proprii  sau împreună cu firme specializate, cu respectarea cadrului legal în 

domeniu;  
 se asigură prin forţe proprii sau din pepinierele specializate, necesarul de pomi, arbuşti, material floricol şi 



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              46 / 82 

Sunteţi iubitor de 
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caini cu conditia sa nu ii 
lăsaţi să circule liberi pe 

strada, în baza unei 
declaraţii-angajament 

plantarea acestuia în funcţie de sezon, pe spaţiile verzi din administrarea domeniului public;  
 identificarea spaţiilor verzi degradate şi refacerea acestora;  
 defrişarea şi toaletarea arborilor aflaţi pe domeniul public;   
 asigurarea cadrului ambiental pe domeniul public, identificat în parcuri şi spatii publice şi supravegerea 

păstrării integrităţii şi funcţiunilor la mobilierul stradal existent pe acestea;  
 identificarea locurilor virane existente pe domeniul public şi propuneri pentru amenajări corespunzătoare;  
 lucrări de evacuare a deşeurilor vegetale rezultate din procesul tehnologic de pe suprafeţele spaţiilor verzi 

aparţinând domeniului public. 
2.1.6.2 Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

Ce tipuri de lucrări se execută în acest sens? 
 lucrări de reparaţii şi întreţineri curente prin asfaltarea, balastarea şi montarea de borduri etc. a străzilor aflate 

în administrarea primariei;  
 producerea prin forţe proprii a mixturilor asfaltice la staţia de tip manual; 
 asfaltarea şi repararea aleilor din parcurile situate pe domeniul public. 

2.1.6.3 Administrarea generală a domeniului public  
Ce tipuri de lucrări efectuăm în acest sens? 

 lucrări de reparaţii, igienizări, deratizări şi dezinsecţii ale unităţilor de învăţământ  
 lucrări tehnico-edilitare care constau în montarea gardurilor de protecţie a spaţiilor verzi publice, a coşurilor 

pentru hârtii, a băncilor pentru odihnă, a aparatelor de joacă pentru copii şi a indicatoarelor de străzi;  
 demolarea construcţiilor provizorii, fără autorizaţie de construcţie, evacuarea deşeurilor rezultate din 

demolarea acestora şi refacerea terenului la starea iniţială;  
 executarea  lucrărilor stabilite prin Hotărârile emise de Consiliul Local şi prin Dispoziţiile emise de Primar cu 

privire la buna desfăşurare a unor manifestări culturale, sportive şi sociale.  
2.1.6.4 Gestionarea cainilor fară stăpân 
Incepând cu anul 2010, a fost dat în folosinţă un adăpost  pentru câinii 

comunitari cu o capacitate de 104 locuri, construit dupa normele europene, 
în regie proprie. 

Se asigură pregatirea cainilor pentru adopţie (sterilizare, vaccinare 
antirabica şi identificarea acestora prin tatuare şi zgardă cu placuţă numerotată). 
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Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică 

Puteţi beneficia de acest serviciu 
dacă sunteţi persoană fizică - tânără  
cu  vârsta cuprinsa între 18 şi 35 ani 

2.1.7 SERVICII PUBLICE DE VALORIFICARE PATRIMONIU 
2.1.7.1 Atribuire teren în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, în baza Legii nr.15/2003-
Republicată 

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 15/2003 

constituită prin Dispoziţia  Primarului nr. 475/11.05.2005; 
 Consiliul Local Moreni .     

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptării de Consiliul Local a atribuirii terenului. 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau Compartimentul Fond Funciar Agricol Cadastru); 
 Copie  a certificatului  de naştere al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul); 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul); 
 Copie  a certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
 Declaraţia notarială a solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, pe propria răspundere, că nu deţine 

sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţa/teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată la notar; 
 Memoriu TIP (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul ) privind situaţia locativă actuală a solicitanţilor şi a 

membrilor familiei acestuia după caz, însoţit de documentele  solicitate în cuprinsul memoriului  în copie (se 
furnizează de Biroul Relatii cu Publicul) 

 Opţiune TIP  (se furnizează de Biroul Agricol ) 
2.1.7.2 Atribuire  în proprietate  indiviză a cotei de teren  aferente apartamentului proprietate 

personală, în baza art.36, alin.2,6 din Legea nr.18/1991 Republicată 
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru. 
Care este termenul de soluţionare? 

 Data emiterii Ordinului Prefectului . 
Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 

 Cerere TIP( se furnizează de  Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartiment Fond Funciar Agricol 
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Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică 

Cadastru); 
 copie  a actului  de identitate al proprietarului/proprietarilor apartamentului (2 exemplare); 
 copie a actului de  proprietate a apartamentului pentru care se solicită atribuirea cotei de teren (2 exemplare). 

2.1.7.3 Atribuire în proprietate a   terenului  aferent locuinţelor cumpărate de la stat, în baza art.36, 
alin.2,6 din Legea nr.18/1991 Republicată  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Moreni constituită prin Ordinul Prefectului nr  

255/29 iulie 2008; 
 Comisia Judeţeană. 

Care este termenul de soluţionare? 
 Data emiterii Ordinului Prefectului.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartiment Fond Funciar Agricol Cadastru); 
 Copie a actului de  proprietate a locuinţei cumpărate de la stat pentru care se solicită atribuirea cotei de teren 

(2 exemplare); 
 Plan amplasament al terenului ce urmează a  fi atribuit întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 

2.1.7.4 Atribuire teren în proprietate prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi forestiere persoanelor indreptatite, în baza legilor proprietaţii (Legea nr. 247/2005)  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Moreni constituită prin Ordinul Prefectului nr 

255/29 iulie 2008; 
 Comisia Judeţeană. 

Care este termenul de soluţionare? 
 Data emiterii titlului de proprietate.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere; 
 Copie a actului de  proprietate asupra imobilului (teren: act de vanzare cumparare a unui imobil constructie 

iar terenul trecea în proprietatea statului, adeverinţe din registrul agricol prin care terenul era deţinut, făra 
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serviciu orice persoană fizică  

sau juridică 

acte în formă autentică, înainte de 1989, sentinţe civile prin care se obligă comisia locala de stabilire a 
dreptului de proprietate să pună în posesie terenul dobîndit în instanţă );  

 Documentație cadastrală  a terenului ce urmeaza a  fi atribuit întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 
2.1.7.5 Închiriere teren cu destinatie agricola în scopul realizării de culturi agricole pt. nevoi familiale  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru.  

Care este termenul de soluţionare? 
 30 de zile de la data înregistrării cererii.   

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere în care se specifică suprafata de teren solicitată şi scopul pentru care se solicită închirierea terenului; 
 Copie act identitate solicitant.  

2.1.7.6 Initierea concesionarii de terenuri disponibile proprietatea municipiului Moreni prin procedura 
atribuirii directe/procedura licitatiei publice  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Valorificare Patrimoniu; 
 Consiliul Local Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptarii de către Consiliul Local a Hotărârii privind aprobarea/respingerea concesionarii terenului.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP ( se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul 

sau de  Compartiment Valorificare Patrimoniu ); 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului persoană 

fizică / administrator/reprezentant legal al persoanei 
juridice;   

 Documentatia cadastrală a terenului intocmită de o 
persoană autorizata de A.N.C.P.I. 

 Certificatul de Urbanism emis de Primăria municipiului 
Moreni pentru terenul solicitat in concesiune; 

 Copie a codului unic de înregistrare- numai pentru 
persoane juridice;  

    Puteţi solicita serviciul pentru următoarele scopuri: 
 realizarea  de construcţii cu destinatie de locuinta 

proprietate privata a persoanelor fizice 
 realizarea  de constructii  de uz sau de interes 

public cu scop lucrativ cu diverse destinatii.   
 realizarea  de constructii cu destinatie comerciala, 

prestari- servicii, productie. 
 realizarea de locuinţe pentru tineri până la 

împlinirea vârstei de 35 de ani.  
 extinderea constructiilor pe terenuri alăturate, la 

cererea proprietarului  
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 Plan de afaceri fundamentat din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu (numai pentru 
persoane juridice). 

2.1.7.7 Initierea cumpărării prin procedura atribuirii directe/procedura licitatiei publice de bunuri 
imobile (terenuri şi constructii cu alte destinatii decât cea de locuintă) proprietate privata a  
municipiului Moreni  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Valorificare Patrimoniu; 
 Consiliul Local Moreni.       

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptarii de către Consiliul Local a Hotărârii privind aprobarea/respingerea vânzării-cumpării.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP( se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartimentul Valorificare Patrimoniu ); 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului persoană fizică sau după caz copia actului  de identitate 

administrator/reprezentant legal dacă solicitantul este persoană juridică;  
 Documentatie cadastrală a imobilului întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 
 Certificatul de Urbanism emis de Primăria municipiului Moreni; 
 Raportul de evaluare imobil întocmit de expert evaluator proprietăti imobiliare atestat ANEVAR;  
 Copie a codului unic de înregistrare dacă  solicitantul este persoană juridică.  

2.1.7.8 Initierea închirierii prin procedura atribuirii directe/licitaţiei publice  a terenurilor pentru 
amplasare de constructii provizorii cu destinatie comercială /spatiilor temporar disponibile cu 
destinatie comerciala  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Valorificare Patrimoniu. 

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptarii de către Consiliul Local a Hotărârii privind aprobarea/respingerea.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartimentul Valorificare Patrimoniu ); 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului persoană fizică sau după caz copia actului  de identitate 

administrator/reprezentant legal dacă solicitantul este persoană juridică;  
 Documentatie cadastrală a imobilului întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 
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 Copie a codului unic de înregistrare dacă  solicitantul este persoană juridică; 
 Certificatul de Urbanism emis de Primăria municipiului Moreni. 

2.1.7.9 Repartizarea unei locuinte cu chirie construita prin ANL 
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Locativ;  
 Comisia socială de analiza şi repartizare a locuintelor pentru 

tineri, construite prin A.N.L. constituită prin Hotărârea Consiliului Local Moreni 
nr. 49/14.04.2009; 

 Consiliul Local Moreni.      
Care este termenul de soluţionare? 

 Data adoptarii de Consiliul Local a repartizării locuintei. 
Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 

 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartimentul Fond Locativ); 
 Copie  a certificatului de naştere  şi   actului   de identitate solicitant;   
 Adeverintă  de la locul de munca-original , copia cărtii  de muncă completata la zi,  copia contractului de 

munca; 
 Copia  contractului   de  închiriere  vizat de Administratia Finantelor Publice  sau  acte notariale  şi dovada  

de domiciliu in actele de identitate la adresa locuitei inchiriate  sot/sotie  (dacă este  cazul ); 
 Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din 

familia acestuia din care să reiasă că nu deţine şi nu a deţinut  o alta locuinta în proprietate si/sau nu este    
beneficiarul  unei  alte  locuinte  cu  chirie, proprietate  de  stat,  proprietate  a unităţii administrativ –
teritoriale,  sau a unităţii în care îmi desfăşor activitatea în  municipiului  Moreni  şi/sau  nu este  beneficiariul 
unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii,  indiferent de localitatea unde este amplasată aceasta;  

 Fotocopiile  actelor  de  proprietate şi schita locuintei în care solicitantul locuieste cu chirie sau este tolerat în 
spaţiu;  

 Fotocopiile   actelor de  identitate: C.I.(B.I.), certificate de nastere ale celor cu care locuieşte în acelaşi spatiu  
cu precizarea: titularul de cerere şi sotul/sotia acestuia trebuie sa aiba  pe CI/BI domiciliul sau viza de 
resedinta valabila la adresa locuintei in care sunt tolerati; 

 Fotocopiile actelor de stare civila : certificat  casatorie, sentinta de divort cu încredintare minori, definitiva şi 
irevocabila - unde este cazul; 
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 Fotocopiile certificatelor de nastere pentru copii; pentru  alte  persoane  în  întretinere:  copie contract   de  
întretinere  încheiat   prin  notariat , copie hotarâre judecatorească privind obligatia de întretinere pentru 
rudele până la gradul IV, copie hotarâre de plasament   a  unor  copii  din  afara  familiei  pronuntata  de  
instanta  judecatorească  sau  comisia  pentru  protectia copilului, copie hotarâre judecatorească de  tutela- 
unde este cazul;  

 Fotocopiile  certificatelor  medicale, pentru solicitanti soţ/soţie  sau copiii acestora, semnate  de medicul 
specialist  şi conducatorul  institutiei medicale  emitente  (pentru  cei  care  sufera  de  o  boala  cronica)  sau 
certificate  de încadrare în grad de handicap care necesita însotitor –unde este cazul;  

 Fotocopiile  ultimelor diplome de studii absolvite (adeverinte  doveditoare),  cu  sau  fara  pregatire 
profesionala atestate  sau  certificate  de  calificare profesionale  anexa  a  diplomei  de  studii-unde  este  
cazul) – pentru  titularul de cerere; 

 Adeverinta care sa ateste calitatea de asistat pentru  tinerii proveniti din  institutiile de ocrotire sociala,  care 
au împlinit  18 ani-unde este cazul; 

 Fotocopii după  acte  de  adoptie  pentru  cei  care  au  adoptat   copii  sau  adopta  copii  din  casele  de  
ocrotire  sociala; 

 Fotocopii după procesul- verbal de evacuare întocmit  de executorul judecatoresc, ordinul de evacuare-unde 
este cazul ( se furnizează de  Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartiment Fond Funciar Agricol 
Cadastru). 
 

2.1.7.10 Eliberare adeverinţe titularilor (sau membrilor de familie  ai acestora) contractelor de 
închiriere a locuintelor din fondul municipal  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Locativ.  

Care este termenul de soluţionare? 
 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relaţii cu publicul sau de  Compartimentul Fond Locativ); 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului;  
 Taxa timbru 2 lei. 
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2.1.7.11 Eliberare adeverinţa achitare integrala rate contract de vanzare-cumparare pentru locuinţele 
cumpărate în rate din fondul municipal  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Locativ.  

Care este termenul de soluţionare? 
 30 de zile de la data inregistrarii cererii.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului;  
 Cerere TIP (se furnizează de Compartimentul Relatii cu publicul sau de Compartimentul Fond Locativ); 
 Copie  a contractului de vanzare-cumparare al locuintei cumpărate în rate din fondul municipal; 
 Taxa timbru 2 lei. 

2.1.7.12 Cumpărarea unei locuinte (situată în bloc construit din fondul statului) inclusă în proprietatea 
privată municipală  conform Legii   nr. 85 /1992    *** Republicată  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Locativ; 
 Consiliul Local Moreni.      

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptarii de către Consiliul Local a Hotărârii privind vanzarea-cumpărărea locuintei.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP( se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartimentul Fond Locativ ); 
 Contractul de inchiriere in original; 
 Releveul locuintei întocmit imobilului întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 
 Raportul de evaluare întocmit de o persoană autorizata , atestata ANEVAR, proprietati imobiliare ; 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul); 
 Copie  a certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
 Declaraţia notarială a solicitantului, respectiv a soţului/soţiei precum şi membrilor familiei( copii majori), după 

caz, pe propria răspundere din care să rezulte că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate sau 
coproprietate o locuinţa,  in localitatea de domiciliu ori in alta localitate;  

 Certificat constatator valabil emis de  autoritatea locală  care să ateste faptul că solicitantul nu are obligaţii de 
plată exigibile neachitate către bugetul  local; 
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Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică 

 Dovada (adeverinta ) achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari/locatari; 
 Certificat de căsătorie dacă este cazul. 

2.1.7.13 Cumpărarea unei locuinte (situată în casă nationalizată)  inclusă în proprietatea privată 
municipală  conform conform Legii   112/1995, modificată si completată  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Locativ ; 
 Consiliul Local Moreni.  

Care este termenul de soluţionare? 
 Data adoptarii de către Consiliul Local a Hotărârii privind vanzarea-cumpărarea locuintei; 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP(se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartimentul Fond Locativ); 
 Contractul de inchiriere in original; 
 Releveul locuintei întocmit imobilului întocmit de o persoană autorizata de A.N.C.P.I. 
 Raportul de evaluare întocmit de o persoană autorizata , atestata ANEVAR, proprietati imobiliare ; 
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul); 
 Copie  a certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
 Declaraţia notarială a solicitantului, respectiv a soţului/soţiei precum şi membrilor familiei( copii majori), după 

caz, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu deţin, nu au dobândit şi nu au înstrăinat după 
01.01.1990 o locuinţă proprietate personală,  in localitatea de domiciliu ori in alta localitate;  

 Certificat constatator valabil emis de  autoritatea locală  care să ateste faptul că solicitantul nu are obligaţii de 
plată exigibile neachitate către bugetul  local; 

 Certificat de căsătorie dacă este cazul.  
2.1.7.14 Înscrierea datelor în Registrul Agricol de către deţinătorii de terenuri, animale şi păsări  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Secretarul Municipiului Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 30 zile de la data înregistrării cererii. 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartiment Fond Funciar Agricol – 
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Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică  -
Producător agricol individual 

Cadastru);  
 Copie  a actului  de identitate al solicitantului şi 

CNP al tuturor membrilor gospodăriei (copie 
C.I./B.I. sau certificate de nastere); 

 Copie după actele doveditoare ale dreptului de 
proprietate (titlu de proprietate, contract de 
vanzare-cumparare,certificat de mostenitor, 
sentinta civila sau un act din care să rezulte 
modul de deţinere al terenului – contract de 
vânzare-cumpărare, contract de donaţie, după 
caz, etc); 

 Copie Încheiere Carte Funciara; 
 Copie documentatie cadastrală;  
 Declaratie sub semnatura  privind modul de 

detinere/utilizare a suprafetelor şi animalele 
detinute/dobandite; 

 După caz, dacă se edifică o constructie: copie 
autorizatie de construire; copie proces verbal de 
receptie la  terminarea lucrarilor de construire. 

2.1.7.15 Eliberarea certificatului de producător agricol în vederea comercializării pe piaţă a produselor 
agricole  

Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 
 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Secretarul Municipiului Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 15 zile de la data înregistrării cererii.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere TIP cf. HG 661/2001(se furnizează de Biroul Relatii cu publicul/Comp. Fond Funciar Agricol 

Cadastru);  
 Declaratie sub semnatura privind modul de detinere/utilizare a suprafetelor  şi animalele detinute/dobandite; 

Cine beneficiază de aceste servicii? 
 Gospodării ale populaţiei cu domiciliul în Municipiul 

Moreni , care deţin terenuri agricole sau silvice, precum 
şi cele care deţin animale din speciile: bovine, porcine, 
ovine, cabaline, păsări şi familii de albine 
 Persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin 

terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza 
municipiului Moreni 
 Unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Municipiul 

Moreni(societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, 
unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, 
transport, construcţii, administraţie publică etc., cu 
excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei 
şi Serviciul Român de Informaţii, care deţin terenuri, 
animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului 
Moreni 
 Unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă 

localitate, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau 
construcţii pe raza Municipiului Moreni. 
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Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică 

Poate beneficia de acest 
serviciu orice persoană fizică 

 Copie buletin de adeverire a sanatatii animalelor(pentru produse şi subproduse animale); 
 Copie formular identificare a animalelor din cadrul exploatatiei agricole/cod exploatatie/vizat medic veterinar; 
 Dovada achitării taxei certificatului de producător stabilită prin Hotărârea Consiliului Local;  
 Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol. 

2.1.7.16 Eliberare bilete proprietate animale în vederea valorificării  
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Secretarul Municipiului Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 30 zile de la data înregistrării cererii.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere de mână cu datele de indentificare ale solicitantului şi în care se specifică numarul de animale , 

specia, rasa,culoarea, sexul, vârsta şi dacă este cazul, nr.crotalie al animalelor,  pentru care se solicită 
eliberarea biletelor de proprietate  şi unde este necesar să fie valorificate animalele;  

  Copie formular identificare a animalelor din cadrul exploatatiei agricole/cod exploatatie/vizat medic 
veterinar/actualizat la zi; 

 Copie după Carnetul de Sănătate al animalelor actualizat la zi; 
 Copie după B.I. / C.I. 

2.1.7.17 Eliberarea certificatului de atestare a calitatii de proprietar  
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Secretarul Municipiului Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 30 zile de la data înregistrării cererii. 

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere tip (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru; 
 acte de identitate C.I./B.I. 
 acte de proprietate;  
 acte din care sa rezulte dovada vocatiei succesorale (după caz); 
 declaratie autentificata   din care sa reiasa dreptul de proprietate asupra imobilului şi  faptul că aceasta nu 
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Poate beneficia de acest serviciu 
orice persoană fizică  sau juridică 

ATENŢIE! Toate cererile pentru serviciile 
din categoria serviciilor publice de 
valorificare patrimoniu se depun la 
Registratura Primariei indiferent de 
compartimentul ce le va soluţiona. 

ATENŢIE! Necunoaşterea 
legii nu vă scuteşte de 

răspundere faţă de 
nerespectarea ei, respectiv 
de plata unor penalităţi sau 

amenzi. 

face obiectul nici unui litigiu ; 
 planul de situatie şi delimitarea bunului imobil ; 
 proces-verbal de identificare a imobilului  cu semnaturile proprietarilor invecinati privind recunoasterea 

limitelor proprietatii. 
2.1.7.18 Eliberare adeverinţă de teren, animale, etc. înscrise în Registrul agricol sau alte adeverinţe 

privind fondul funciar, necesare după caz pentru CEPHA, dosare de şomaj, burse şcolare  
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru.  
Care este termenul de soluţionare? 

 30 zile de la data înregistrării cererii.   
Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 

 Cerere tip (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru; 
 Taxa timbru în valoare de 2 lei ; 
 Copie B.I./C.I. 
 Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol.  

2.1.7.19 Eliberare extrase /istorice Registru Agricol  
Cine răspunde de soluţionarea cererii dvs? 

 Compartiment Fond Funciar Agricol – Cadastru;  
 Secretarul Municipiului Moreni. 

Care este termenul de soluţionare? 
 30 zile de la data înregistrării cererii.  

Ce acte trebuie să conţină dosarul la momentul depunerii? 
 Cerere tip (se furnizează de Biroul Relatii cu publicul sau de Compartiment 

Fond Funciar Agricol – Cadastru; 
 Copie B.I./C.I. 
 Dovada vocaţiei succesorale (după caz) sau împuterrnicire, în situaţia în 

care se solicită date necesare la notariat, judecătorie sau alte instituţii, 
privind partida unor persoane decedate, ai caror succesori nu figureaza în 
rubrica componenţa gospodăriei.  

 



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              58 / 82 

ATENŢIE!Nerespectarea 
obligaţiilor legale 

referitoare la depunerea 
declaraţiilor fiscale se 

sancţionează conform legii 

2.1.8 SERVICII DE COLECTARE TAXE ŞI IMPOZITE 
2.1.8.1 Obligaţiile fiscale ale contribuabililor  

Indiferent dacă sunteţi persoană fizică sau juridică aveţi obligaţia de a depune declaraţii fiscale la Serviciul de Taxe şi 
Impoxite al Municipiului Moreni, atunci când: 

 dobândiţi, construiţi, înstrăinaţi, modernizaţi, demolaţi sau modificaţi o clădire situată pe raza Municipiului 
Moreni; 

 dobândiţi/înstrăinaţi un teren sau modificaţi folosinţa unui teren aflat în raza administrativ-teritorială a 
Municipiului Moreni; 

 dobândiţi/înstrăinaţi un mijloc de transport sau vă schimbaţi domiciliul/sediul/punctul de lucru.  
Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 Depunerea declaraţiei fiscale în 30 de zile, de la data la care se produc modificările indiferent dacă sunteţi 
persoană fizică sau juridică; 

 Depune declaraţie cu privire la taxa pentru afişaj în scop de reclamă până la data de 31 ianuarie.  
Stabilirea impozitului pe clădire în cazul în care aceasta se află în proprietatea comună a două sau mai multe 
persoane.  

Fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile 
situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili 
părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o 
parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă, identificându-se următoarele 
situaţii: 

1.) clădire aflată în proprietate comună, dar fiecare dintre contribuabili au 
determinate cotele-părţi din clădire, caz în care impozitul pe clădiri se datorează de fiecare contribuabil 
proporţional cu partea din clădire corespunzătoare cotelor-părţi respective;  
2.) clădire aflată în proprietate comună, dar fără să aibă stabilite cotele-părţi din clădire pe fiecare contribuabil, 
caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând în mod 
egal partea din impozit rezultată în urma împărţirii. 

Dacă sunteţi persoană fizică şi deţineţi mai multe clădiri pentru care se datorează impozit trebuie să depuneţi 
declaraţii speciale atât la administraţia publică unde aveţi domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate 
celelalte clădiri, datorită faptului că impozitul pe clădire se majorează în funcţie de numărul clădirilor utilizate ca  
locuinţă şi care nu sunt închiriate unei persoane. 
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Dacă sunteţi persoană juridică pentru fiecare autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone şi/sau combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aveţi obligaţia să declaraţi pe proprie răspundere, 
până la data de 31 martie, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune 
de transport rutier internaţional (valabil pentru întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în 
OUG 109/2005). 

 
 

2.1.8.2  Facilităţi acordate persoanelor  fizice în temeiul Legii nr. 571/2003 
Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, de  taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum şi de alte taxe locale 
stabilite conform art. 283 din Codul fiscal. 
Scutirea de la plata impozitului pe clădire se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice care se 
încadrează în categoria celor scutite, iar scutirea la plata impozitului pe teren se aplică doar pentru terenul aferent 
clădirii utilizate ca domiciliu.  
Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea persoanelor beneficiare ale scutirii. 
Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale se acordă persoanelor în cauză, numai pe bază de cerere şi numai 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana respectivă depune la organul fiscal local actele şi 
documentele justificative prin care se atestă încadrarea acestuia în categoria celor pe care legea fiscală înţelege să-i 
scutească de la plata impozitelor şi taxelor locale. Dacă au intervenit modificări cu privire la modificarea condiţiilor în 
care se acordă scutirea, persoanele respective au obligaţia de a depune declaraţii fiscale la organul fiscal local  în 
termen de 30 de zile de la data la care au intervenit modificări.  
 

Atestarea achitării obligaţiilor 
bugetare se face prin certificatul 
fiscal, iar actele prin care se 
înstrăinează mijloace de transport cu 
încălcarea acestor prevederi sunt 
nule de drept. 

 

Înstrăinarea oricărui bun impozabil (clădire, teren, mijloace de transport), prin 
oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul 
dreptului de proprietate nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia 
obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-
teritoriale unde este înregistrat bunul impozabil respectiv, cu termene de plată 
scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. 
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taxa zilnica de inchiriere taraba – 8 LEI/MP/ZI 

taxa zilnica utilizare cantar- 3LEI/ZI 

taxa amplasament/an- 15LEI/AN 

taxa inchiriere spatii comerciale (la etaj) - 3,5 
Euro/MP 

Ce tarife 
practicăm? 

2.1.9 SERVICII ASIGURATE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA PIEŢEI 
Prin Compartimentul Administraţie piaţă asigurăm servicii specifice. Dispunem de 100 tarabe pentru comercializarea 
fructelor si legumelor, 62 de spatii pentru produse nealimentare  - la etaj, boxa de lactate cu 5 spatii , anexa pentru 
comercializarea cerealelor, 50 spatii de parcare si platoul  pietii unde se organizeaza diverse manifestari traditionale 
 
 
 
 
 
 
Ce trebuie să asigure instituţia? 

 atribuierea comercianţilor locuri de vanzare în limita locurilor existente; 
 asigurarea unui numar sufcient de cântare, verificate şi în stare de funcţionare;    
 igienizarea  şi salubrizarea ori de cate ori este nevoie perimetrul pieţei; 
 asigurarea alimentării cu apă, energie electrică, servicii de canalizare şi colectare şi transport  deşeuri;  
 asigurarea accesului, funcţionarea şi vizibilitatea cantarului de control. 

Ce trebuie să respectaţi daca sunteţi comerciant? 
 Comercializarea produselor specifice pietii si in sectoarele dedicate; 
 Achitarea taxelor aferente utilizarii locurilor de comercializare; 
 Afisarea preturilor si a talonului de identificare; 
 Folosirea si etalarea  cantarelor verificate metrologic; 
 Detinerea documentelor de identificare, 

documentelor de autorizare şi a 
actelor de provenienţă a mărfii; 

 Eliberarea bonurilor fiscale, după 
caz 

 Respectarea  discilinei pieţii şi 
programul de funcţionare                                          

program de iarna:  de luni până vineri : 7:00 – 21:00   
                                 sâmbătă şi duminică: 7:00 – 15:00 
 
program de vara:   de luni până vineri : 6:00 – 22:00   
                                 sâmbătă şi duminică: 6:00 – 15:00 
 

Puteţi comercializa/cumpara 
produse specifice pieţei 

 în următorul interval orar 
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2.1.10  SERVICII  CULTURALE, EDUCATIVE, DE TINERET ŞI SPORT 
Sprijinim organizatoric şi logistic acţiunile cultural-istorice sau de altă natură consacrate sau organizate cu prilejul 
anumitor evenimente naţionale şi locale prin redactarea, tehnoredactarea şi tipărirea diplomelor, a invitaţiilor, 
caietelor-program, afişelor, întocmirea programului de desfăşurare şi a persoanelor responsabile de fiecare 
subacţiune a unui eveniment public local. 
 
                 
 
                                                           
  

      
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Începând cu anul 2010 am relansat şi activitatea sportivă prin înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Moreni (pentru 
fotbal) şi prin reluarea Campionatului de Motocros de pe pista de la Sângeriş. 

Stabilim o comisie de 
organizare care va duce la 
bun sfârşit respectiva 
manifestare 

Programul Bibliotecii Municipale  
Lista evenimentelor posibile a se 
organiza transmise de către 
instituţiile de învăţământ de pe 
raza municipiului Moreni  
Agendele anilor anteriori  
Anumite contexte locale, 
naţionale sau chiar internaţionale 

La începutul anului stabilim 
Agenda activităţilor cultural

artistice, de divertisment, 
sportive şi sociale, pe care 

le organizăm sau în care 
este suntem implicaţi ca 
partener ţinând cont de: 

 

Apare necesitatea  
organizării unor  

manifestări care nu sunt            
                           cuprinse în  

                           Agenda   
                             anuală? 

 

 
 

Evenimente 
principale 
organizate  

 
EVENIMENTE LOCALE 

Zilele municipiului Moreni  
Sărbătoarea Toamnei 

Zilele Bibliotecii Municipale 
Sărbătoarea magică a pomului de Crăciun 

Festivalul Inocenţei – Ziua Copilului 
Săptămâna Mărţişorului  

Miss Municipiu 

 
EVENIMENTE NAŢIONALE 

Ziua României 
Ziua Europei 
Ziua Eroilor 

1 Mai – Ziua Muncii 
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ATENŢIE! Puteţi 
împrumuta la domiciliu 
de fiecare dată până la 

maxim trei volume;  

Termenul de 
împrumut este de 15 

zile, cu drept de 
prelungire pana la 30 

ATENŢIE!Nerespectarea 
termenul de restituire a 

publicaţiilor împrumutate 
acestuia se sancţionează  

ATENŢIE! În situaţia în 
care nu puteţi restitui un 

exemplar, veţi achita 
bibliotecii costul actualizat 
al publicaţiei pierdute sau 

deteriorate  

2.1.10.1 Servicii asigurate de către Biblioteca 
Municipiului Moreni 

Biblioteca municipiului Moreni serveşte - în principal - interesele 
de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor 
din municipiul  Moreni  prin servicii care asigură accesul  
nediscriminatoriu la propriul  fond de carte.Biblioteca dispune de 
43.301 volume şi în cadrul acesteia funcţionează din 2010 
programul CIP – “ Calculator cu acces gratuit la internet pentru public”. 
Când puteţi să împrumutaţi publicaţii la domiciliu? 

 Dacă aveţi domiciliul stabil în municipiul Moreni sau viza de flotant pentru 
elevi; 

 Dacă prezentaţi acte de identitate şi un plic timbrat pentru corespondenta (copii 
sub 14 se inscriu pe baza C.I. al unui parinte). 

Ce reguli trebuie să respectaţi pentru a beneficia de aceste servicii? 
 Să manifestaţi un comportament decent, să folosiţi un limbaj civilizat faţă de 

personalul bibliotecii şi să vă conformaţi prevederilor regulamentului acesteia; 
 Să anunţaţi bibliotecarul, în cazul ieşirii din sala de lectură cu publicaţia, în 

vederea multiplicării unor pagini; 
 Să cereţi permisiunea bibliotecarului de la sala de lectură pentru 

introducerea în sală a publicaţiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii; 
 Să nu scoateţi din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare; 
 Să păstraţi publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu faceţi însemnări, 

sublinieri şi să nu produceţi alte deteriorări. În caz contrar veţi fi sancţionat 
conform regulamentului bibliotecii; 

 Să restituiţi la cererea bibliotecarului publicaţiile înainte de expirarea 
termenului de împrumut (în cazul unor publicaţii foarte solicitate, verificarea 
gestionară a fondului etc.);  

 Să nu introduceţi şi să nu consumaţi în sala de lectură alimente şi bauturi; 
 Să închideţi la intrare în sala de lectură, telefoanele mobile; 

Servicii principale de care puteţi beneficia: 
 consultarea documentelor în sala de lectură 
 împrumut la domiciliu 
 împrumut interbibliotecar 
 activităţi culturale  
 servicii informaţionale şi bibliografice: acces 

la Internet, baze de date, servicii xerox etc 
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de luni până vineri : 8:00 – 18:00   

sâmbătă:                   9:00 – 12:00 
 

Cand puteţi veni 
la bibliotecă 

pentru aceste 
servicii? 

Ce tarife 
practicăm? 
(H.C.L.15/ 
2005) 

Activitati sportive pentru echipe   13lei/ora  

Individuale  6,5 lei/ora 

Competitie -26 lei/ora  

Activitati sportive si competitii  organizate 
de catre unitatile  de invatamant din Mun. 
Moreni- Gratuit 

Program de funcţionare: 
Luni –Vineri – orele  9 – 22 

 Să restituiţi bibliotecii în cazul deteriorării publicaţiei un exemplar din aceiaşi ediţie;  
 Să protejaţi bunurile bibliotecii; 
 Să vă comportaţi civilizat faţă de pesonalul bibliotecii şi faţă 

de ceilalţi cititori, să păstraţi liniştea , ordinea şi curăţenia 
în bibliotecă. 
 

2.1.10.2 Servicii asigurate de către Sala de 
Sport a Municipiului Moreni 

Sala de Sport ” Romi Goicea  ” ce este destinata desfasurarii urmatoarelor 
tipuri de activitati: antrenamente, competitii, activitati sportive pentru cluburi, 
asociatii particulare si persoane fizice , antrenamente si competitii organizate de unitatile de invatamant din municipiu 
Ce reguli trebuie să respectaţi pentru a beneficia de 
aceste servicii? 

 Să folosiţi în bune condiţii dotările si 
echipamentul sălii 

 Să respectaţi curatenia 
 Să nu comercializaţi / consumaţi băuturi 

alcoolice, alimente sau seminţe în incintă 
  Să respectaţi programul de funcţionare 
  Să purtaţi echipament adecvat care să 

împiedice degradarea suprafetelor şi 
bazei materiale 
 

2.1.11 SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ  
2.1.11.1 Asigurarea serviciilor medicale municipale 

 Vă asigurăm serviciile medicale complexe, curative, preventive şi de recuperare prin secţiile clinice şi 
serviciile din structura Spitalului municipal, primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror 
stare de sănătate este critică prin unitatea de primire a urgenţelor - camera de gardă. 

Avem grijă de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor 
nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii pentru pacienţii internaţi. 
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Ce servicii medicale vă putem oferi? 
 Asistenţă medicală pentru cazurile de urgenţă medicală şi patologia de afecţiuni cornice; 
 Asistenţă medicală pentru patologia cardio-vasculară; 
 Intervenţii chirurgicale în patologia chirurgicală de urgenţă şi afecţiuni cronice; 
 Anestezie generală pentru secţiile chirurgie, ATI, asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale; 
 Asistenţă medicală de recuperare-fizioterapie atât pentru pacienţii internaţi cât şi ambulator; 
 Asistenţă medicală pentru urgenţe şi cazuri pediatrie;  
 Asistenţă pentru naşteri pe cale naturală, cezariene, intervenţii 

chirurgicale; 
 Asistenţă medicală a nou-nascutului; 
 Investigaţii radiologice; 
 Investigaţii de laborator, hematology, biochimie, bacteriologie, 

serologie; 
 Asistenţă medicală pentru cazurile de TBC. 

Prin ce secţii vă punem la dispoziţie aceste servicii? 
 Secţia de Medicină Internă, condusă de Dr. Firoiu Liviu - medic primar medicină internă ce dispune de 50 de 

paturi împărţite in 14 saloane şi 2 rezerve. 
 Secţia de Cardiologie, ce îl are ca Şef de secţie pe Dr. Olteanu Florin – medic primar cardiolog şi un număr 

de 6 saloane cu 25 de paturi. 
 Secţia de Chirurgie condusă de Dr. Hermenean Ioan - medic primar chirurg ce dispune de 15 saloane cu 25 

de paturi. 
 Compartimentul ATI, condus de Dr. Buciu Angela – medic sp A T I, cu 5 paturi în 3 saloane. 
 Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, ce are ca Şef de secţie pe Dr. Dumitrache Constantin- 

medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie şi un număr de 40 de paturi în 9 saloane. 
 Secţia de Pediatrie condusă de Dr. Matei Victor– medic primar pediatru, cu o capacitate de 25 locuri în 10 

saloane. 
 Secţia Obstetrică-Ginecologie ce are 13 paturi şi este condusă de Dr. Coţofan Gheorghe – medic primar 

Obst.Ginecologie doctor în medicină.  
 Secţia Neonatologie condusă de  Dr. Ionescu Mihaela – medic primar pediatru, ce are 7 locuri şi dispune de 3 

saloane. 

 Vizitele în spital în afara programului de 
vizită sunt permise doar cu Bilet de voie 
semnat de medicul curant sau de gardă 
şi vizat de şeful de secţie;  

 Durata vizitei este de maxim 30 min.; 
 Este interzisă prezenţa a mai mult de un 

aparţinător la patul bolnavului 
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ATENŢIE! În Spitalul municipal Moreni 
este interzis fumatul şi consumul de 

alcool pentru personalul propriu, pentru 
pacienţi, aparţinători, vizitatori, furnizori, 
atât în interiorul clădirilor cât şi în curţile  

acestora, conf. Legii nr. 349/2002 

ATENŢIE! În cazul în care NU 
respectaţi regulile de vizită, 

asistenta este obligată să anunţe 
medicul curant sau de gardă 

care, la nevoie, va solicita 
sprijinul personalului de pază 

 Laboratorul de Radiologie condus de Dr Preda Silviu , medic primar. 
 Dispensarul TBC condus de Dr Petrascu Elena, medic primar pneumoftiziologie. 
 Laboratorul de Analize  Medicale condus de Dr Dinu Maria, medic primar.          

Ambulatoriul integrat 
 Cabinet Cardiologie 
 Cabinete Chirurgie Generală 
 Cabinete Obstetrică-Ginecologie 
 Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie 
 Cabinet Medicină Internă 
 Cabinet Neurologie 
 Cabinet ORL 
 Cabinet Oftalmologie 
 Cabinet Dermatovenorologie 
 Cabinete Pediatrie 
 Sală de Tratamente 
 Sală de Gimnastică Medicală 

 
 
 
Cand şi cine vă stă la dispoziţie? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalul superior de specialitate  
în zilele lucrătoare vă stă la dispoziţie 5 ore în cursul 
dimineţii între orele 8:00 – 13:00 şi contravizită după 
amiază.  
în zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale 
beneficiaţi de o vizită dimineaţa; 
în restul perioadei beneficiaţi de serviciile asigurate 
de medicul de gardă; 

Personal mediu sanitar şi cel auxiliar sanitar vă stă la dispoziţie în 
permanenţă 

În Secţiile cu 
paturi 

 
 

 
 

  
 
 

 
 



Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos                                                                                                                              66 / 82 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.11.2 Asigurarea serviciilor medicale în instituţiile de învăţământ  
2.1.11.2.1 Asistenţă medicală preventivă  

 Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al 
stării de sănătate clasele I, a IV-a,  a VIII-a şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, pentru 
aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale 
afecţiuni; 

 Dispensează elevii din toate clasele cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială în scop recuperator; 
 Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolar-

profesionale la terminarea şcolii generale şi a liceului; 

     Personalul superior de specialitate  
Radiologie: 08:00 – 14:00 
Laborator de analize: 08:00 – 15:00 
Cabinete din Ambulatorul de Specialitate: 08:00 – 15:00  

     Personal mediu sanitar şi cel auxiliar sanitar  
  Radiologie: 08:00 – 14:00 

Laborator de analize: - personal mediu: 08:00 – 15:00 
        - personal auxiliar: 07:00 – 14:00 

Cabinete din Ambulatorul de Specialitate: 07:00 – 15:00 

UNITATEA DE 
PRIMIRE URGENTE-
CAMERA DE GARDA 

            Permanent: 
 primeşte urgenţele la prezentarea la spital; 
 stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate urgenţe majore; 
 asigură stabilizarea şi reevaluarea pentru pacienţii care necesită internare; 
 asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore şi echipele 

mobile de intervenţie; 
 face investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi 

începerii tratamentului iniţial; 
 asigură consult de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital 

pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii. 

În Secţiile fără 
paturi 
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 Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii care urmează să participe la competiţii sportive; 
 Examinează elevii care vor pleca în vacanţă în diverse tipuri de tabere, semnând şi parafând fişele medicale 

de tabere; 
 Examinează elevii din evidenţele speciale care urmează să plece la cure balneare; 
 Examinează elevii care vor fi supuşi imunizării profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii 

medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare; 
 Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării  

afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi; 
 Supraveghează tratamente chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor care au indicaţii pentru acestea;  
 Eliberează adeverinţe pentru elevii cu probleme de sănătate, în vederea scutirii parţiale de la efort fizic şi de 

anumite condiţii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare; 
 Eliberează scutiri medicale pentru elevii bolnavi şi vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi 

sanitare în acelaşi scop; 
 Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii; 
 Efectuează triajul epidemiologic după vacanţa scolară; 
 Controlează prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor; 
 Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, în vederea prevenirii apariţiei de 

toxiinfecţii alimentare. 
2.1.11.2.2 Asistenţă medicală la nivelul colectivităţilor  

 Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor; 
 Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară şi antiinfecţioasă în focarele din grădiniţe şi şcoli; 
 Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sensul epidemic; 
 Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ cazare şi alimentaţie; 
 Vizează întocmirea meniurilor în grădiniţe şi efectuează periodic anchete pentru verificarea respectării unei 

alimentaţii raţionale; 
 Iniţiază, desfăşoară şi controlează diverse activităţi de educaţie pentru sănătate, la elevi, părinţi, profesori; 
 Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor; 
 Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice şi informează direcţia judeţeană de sănătate în 

vederea aplicării măsurilor impuse de lege. 
2.1.11.2.3 Asistenţă medicală curativă  
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ATENŢIE! NU încalcaţi prevederile legale 
referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, 
curăţenia localităţii, comerţul stradal şi protecţia 

mediului înconjurator! NU săvârşiţi fapte care 
afectează climatul social, stabilite prin lege, 

hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale 
primarului! Se sancţionează conform legii! 

 Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor şi elevilor; 
 Acordă consultaţii preşcolarilor şi elevilor, trimiţându-i după 

caz pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la 
cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie 
de specialitate. 

2.1.12 SERVICII DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ  
Constau în asigurarea ordinii şi liniştii publice, paza şi protecţia 
obiectivelor de interes public, local şi privat.  
Vă puteţi baza pe noi pentru: 

 asigurarea ordinii şi liniştii publice;  
 prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind 

curăţenia localităţii şi comerţul stradal ; 
 paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat;  
 verificarea şi solutionarea, în limitele legii, a sesizărilor 

asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor 
fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele 
cu caracter penal;  

 supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor 
comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a cimitirelor;  

 asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, 
mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive 
organizate la nivel local;  

 intervenţii, la solicitarea dumneavoastră, pentru aplanarea 
starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori,  
rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de 
fapt sesizate şi rezolvarea acestora;  

 depistarea persoanelor care se sustrag 
urmaririi/executarii pedepselor, precum şi a persoanelor 
disparute;  

 controlarea modului de depozitare a deseurilor 

  Ce urmărim noi? 
 Creşterea calităţii activităţii de rezolvare a 

sesizărilor 
 Promptitudine, corectitudine, informare 

corecta şi la zi in rezolvarea problemelor 
 Comportament corect, atitudine deschisă şi 

amabilitate în relaţiile cu dvs;  
 Crearea unei stări de mulţumire a 

cetăţenilor care să determine creşterea 
încrederii în relaţiile cu administraţia 
publică  

 Respectarea actelor normative în vigoare;  
 Asigurarea accesului rapid la informaţii;  
 Asigurarea transmiterii problemelor 

identificate în vederea rezolvării  
 Rezolvarea problemelor sesizate sau 

apărute, în mod operativ şi în ordinea 
priorităţilor  

 Asigurarea operativităţii circulaţiei 
informaţiilor  

 Soluţionarea promptă a problemelor 
semnalate 

 Operativitate şi profesionalism în relaţia cu 
dumneavoastră 
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ATENŢIE! Achitaţi sumele datorate în cel mult 
30 de zile calendaristice de la data expirarii 

termenului de plata, în caz contrar operatorul 
vă poate intrerupe furnizarea apei. 

menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare 
a igienizarii zonelor periferice şi a malurilor cursurilor 
de apa, sesizând primarul cu privire la situatiile de fapt 
constatate şi masurile ce trebuie luate, în vederea 
îmbunatatirii starii de curatenie a localitatii;  

 participarea, după caz, la asigurarea fluentei traficului 
rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare 
şi reparatii ale arterelor de circulatie;  

 activitati de salvare şi evacuare a persoanelor şi 
bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, 
accidente, epidemii, calamitati naturale şi catastrofe, 
precum şi de limitare şi înlaturare a urmarilor provocate 
de astfel de evenimente;  
 
 

2.1.13 SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE LOCALE 
CARE NU SUNT SUBORDONATE DIRECT PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL MORENI 

 
2.1.13.1 Alimentarea cu apă şi canalizare  

Acest serviciu constă în distribuţia apei potabile, colectarea apelor 
uzate menajere, pluviale precum şi epurarea acestora şi este 
efectuat prin delegare de gestiune de către SC COMPANIA DE 
APA TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA SA.  
Ce trebuie să respecte furnizorul? 

 respectarea normelor impuse prin licenţa de funcţionare 
dată de ANRSC; 

 atenţionarea privind intervenţiile planificate sau 
accidentale ce conduc la întreruperea temporară a 
serviciului; 

 informarea cu privire la perioadele în care se efectuează 

Facturarea serviciilor de furnizare apa potabila 
şi de canalizare se face pe data de 15 ale 
fiecarei luni; cantitatea facturata este in 
functie de inregistrarile apometrului montat la 
locul de consum, sau, in lipsa acestuia in 
sistem pausal conform Ordinului nr.29/N/1993 

În furnizarea acestor servicii se respectă 
următoarele principii: 
 Principiul proximităţii=Poliţia în slujba 

comunitaţii locale 
 Principiul legalităţii 
 Principiul respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului 
 Principiul echidistanţei 
 Principiul proporţionalităţii 
 Principiul transparenţei şi apropierii de 

comunitate 
 Principiul cooperării şi utilităţii sociale 
 Principiul confidenţialităţii 
 Principiul responsabilităţii în exercitarea actului 

de autoritate poliţienească 
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ATENŢIE! Nedepunerea 
declaratiilor privind taxa de 
habitat se sancţionează cu 
amendă de la 50 la 300 lei. 

ATENŢIE! Neplata taxei la termenele 
stabilite atrage după sine  plata 

majorarilor de intarziere  

H.C.L.Moreni nr.77/30.06.2010 
cu modificările şi completările 
ulterioare poate fi consultată 

pe site-ul primăriei. 

citirea apometrelor. 
Ce trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 respectarea obligaţiilor stipulate în contract; 
 achitarea la termen a contravalorii serviciilor. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
Pentru branşare (debranşare, rebranşare) la reţeaua de apă sau racordarea la reţeaua de canalizare  
 cerere tip aviz definitiv branşare;  
 copie act proprietate impreună cu plan amplasament 
 copie act identitate. 
Pentru acordare aviz de amplasare construcţie  
 cerere tip; 
 copie act de identitate; 
 copie act proprietate, certificat de urbanism. 

 
2.1.13.2 Salubrizarea  

Acest serviciu constă în colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor menajere nepericuloase acestora şi este efectuat prin delegare 
de către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DÂMBOVIŢA 
prin operatorul de  salubritate SC SUPERCOM SA. 
În schimbul acestor servicii se achită o taxă de habitat cu destinatie speciala de 
salubrizare, ce a fost aprobata prin H.C.L.Moreni nr.77/30.06.2010 cu 
modificări şi completări.  
Ce trebuie să respecte prestatorul? 

 Clauzele contractului de delegare de gestiune încheiat cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară, prin CJ Dâmboviţa;  

 Să acorde fiecărei gospodării individuale/condominiale un 
recipient/recipienţi de precolectare deşeuri menajere nepericuloase. 

Ce trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 clauzele contractului de comodat încheiat cu prestatorul; 
 depunerea unei declaraţii de impunere la Registratura primăriei; 

Plata facturii se va face in termen de 15 
zile de la data emiterii acesteia; in caz de 
neachitarea facturii timp de  30 de zile de 
la data scadentei se percep penalitati 
incepand cu prima zi după data scadentei 
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ATENŢIE! Achitaţi sumele datorate în cel 
mult 30 de zile calendaristice de la data 

expirarii termenului de plata, în caz 
contrar operatorul vă poate intrerupe 

furnizarea gazului. 

Puteţi transmite lunar la numarul 0800800200 
indexul contorului propriu in conditiile şi la 
termenele precizate de furnizor pe factura  

ATENŢIE! Achitaţi sumele datorate în 
cel mult 45 de zile calendaristice de la 
data expirarii termenului de plata, în 

caz contrar operatorul vă poate 
intrerupe furnizarea energiei electrice. 

 achitarea taxei de habitat conform H.C.L.Moreni nr. 64/22.02.2011 .     
2.1.13.3 Furnizarea de gaze naturale  

Acest serviciu se realizează de către S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A 
Ce trebuie să respecte furnizorul?  

 citirea contorului la 3 luni (in primele doua 
consumul este estimat in functie de profilul 
de consum anual din perioada anterioara); 

 facturarea lunar a serviciilor. 
Ce trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

 respectarea obligaţiilor stipulate în contract; 
 achitarea la termen a contravalorii serviciilor. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 
Pentru racordarea la retea sau pentru extinderea celei 

existente sunt necesare urmatoarele: 
 cerere tip;  
 copie act proprietate sau contract de vanzare cumparare;  
 copie act identitate. 

 
 
 
 

2.1.13.4 Furnizarea de energie electrică  
Acest serviciu se realizează de către S.C.  F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE 
MUNTENIA NORD S.A 
Ce trebuie să respecte furnizorul?  

 citirea contorului la 3 luni (in primele doua consumul este estimat 
in functie de profilul de consum anual din perioada anterioara); 

 facturarea lunar a serviciilor. 
Ce trebuie să respectaţi dumneavoastră? 

Plata facturii se va face in termen de 15 
zile de la data emiterii acesteia; in caz de 
neachitarea facturii timp de  30 de zile de 
la data scadentei se percep penalitati 
incepand cu prima zi după data scadentei 

Pentru urgenţe apelaţi 
0245/928; 0800877778 
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 respectarea obligaţiilor stipulate în contract; 
 achitarea la termen a contravalorii serviciilor; 
 in cazul in care factura nu a ajuns trebuie contactat furnizorul pentru a se evita deconectarea din cauza 

neplatii; 
 prezentarea imediat a documentului doveditor al 

plăţii, dacă se efectueaza plata la alt incasator 
decat furnizorul in apropierea termenului de 45 
zile după scadenţă, pentru a se evita 
deconectarea. 

Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării 
cererii? 

Pentru racordarea la retea sau pentru extinderea celei 
existente sunt necesare urmatoarele: 

 cerere tip;  
 copie act proprietate sau contract de vanzare 

cumparare;  
 copie act identitate. 

 
2.1.13.5 Asigurarea serviciului de iluminat public  

Acest serviciu se realizează de către S.C. ROMLUX LIGHTING CO S.A 
 
        
 
 
             

şi 
 

 
 
 

In cazul in care s-a produs intreruperea 
alimentarii cu energie electrica pentru neplata 
facturilor, realimentarea se poate face numai 
după achitarea intregului debit, a taxelor de 
deconectare şi reconectare cat şi a unei garantii  
egale cu valoarea consumului pe o perioada de 
până la 3 luni; garantia se va restitui abia după 2 
ani de nerepetare a situatiei de neplata sau la 
rezilierea contractului  

Pentru orice probleme în legatura cu 
iluminatul public, s-a pus la dispozitia 

dumneavoastră numarul de telefon gratuit 
0800080045 

Dacă in rubrica SOLD de pe factura, valoarea SOLD 
ANTERIOR este pozitiva inseamna ca la data emiterii 
facturi curente exista sume neachitate din facturi emite 
anterior. Pentru a a se evita deconectarea este 
obligatorie plata intregii valori inscrise la SOLD CURENT. 

De doua ori pe saptamana se 
intervine pentru remedierea tuturor 
problemelor semnalate de cetăţeni 
sau autosesizate 

Eventualele reclamaţii privind funcţionarea  iluminatului 
public se pot face permanent la ofiţerul de serviciu al 

Primăriei, telefonic sau direct. 
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2.2.1 COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 
Structura direct responsabila de asigurarea serviciilor de stare civilă, este Serviciu Public Comunitar de Evidenta a 
Persoanelor, Compartimentul stare civilă.  Persoana direct responsabila de acest serviciu este Ref. Gâscă Luminiţa 
          
              
 
 
 
        
 

2.2.2 COMPARTIMENT EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  
Structura direct responsabila de asigurarea serviciilor de evidenţa personelor se realizează de către Serviciul 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Compartimentul evidenţa persoanelor. Persoanele direct responsabile de 
aceste servicii sunt Ag.sef pr.Chelaru Georgica şi Ag.sef Raducu Gheorghita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 STRUCTURI RESPONSABILE DE COORDONAREA, GESTIONAREA ŞI MONITORIZAREA 
SERVICIILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL MORENI 

8.30-13.00 primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate  

08.30-16.30 eliberarea actelor de identitate  

miercuri intre orele 16.30-18.30 primirea cererilor şi  eliberarea 
actelor de identitate 

Cum intraţi în contact cu noi 
pentru aceste servicii? 

 
luni, marţi şi joi între orele 8:00-16:30 

miercuri între orele 8:00-18:30  

vineri între orele 8:00-14:00.  
 
0245.66.72.65 Sunaţi la: 

Sunaţi la: 

Cum intraţi în contact cu noi 
pentru aceste servicii? 

luni, marţi şi joi între orele 8:00-16:30 

miercuri între orele 8:00-18:30  

vineri între orele 8:00-14:00.  

0245.66.75.52 
 

 

Veniţi la sediul instituţiei, 
din str. A.I. Cuza, nr.15 
 

 
Veniţi la sediul instituţiei, 
din str. 22 Decembrie, nr.8 

Adresaţi-vă în intervalul orar 
corespunzător necesităţilor 

dumneavoastră 
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2.2.3 SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
Asigurarea serviciilor de asistenţă socială se realizează de către Serviciul de Asistenţă socială din cadrul Primăriei 
Municipiului Moreni, ce este format din 5 compartimente şi anume: Ajutor social, Alocaţii, Autoritate tutelară, Protecţia 
copilului, Protecţia persoanelor cu handicap. Şeful serviciului este Ene Clara 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA 
Asigurarea serviciilor de administraţie publică se relizează prin intermediul Serviciului Administraţie Publică, condus 
de Cons. Jr. Soare Grigoras Tamara. Locaţia acestui serviciu este în incinta sediului instituţuiei din str. A.I.Cuza nr. 
15, parter, iar telefonul este 0245.66.72.65 – interior 23  

2.2.5 COMPARTIMENT URBANISM –INVESTIŢII ŞI COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI 
Asigurarea serviciilor publice de urbanism şi amenajarea teritoriului se realizează de către Compartimentului 
Urbanism –Investitii şi de către compartimentul Amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei 
Municipiului Moreni, condusă de Ing. Dinu Simona.  
 
 
 
 
 
 

2.2.1 COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI CONTROL COMERCIAL ŞI AUTORITATE DE  
AUTORIZARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Asigurarea serviciilor publice pentru activităţi comerciale se realizează de către Compartimentul Protectia Mediului 
Control Comercial şi Autoritate de  autorizare a Serviciului de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Tehnice a 
Primăriei Municipiului Moreni, condusă de Ing. Dinu Simona. Persona responsabilă de acest serviciu Ing Boje Cristina 

Cum intraţi în contact cu noi 
pentru aceste servicii? 

Veniţi la sediul instituţiei, din 
str. A.I. Cuza, nr.15 

Sunaţi la: 

de luni până joi între orele 9:00-14:00.  

 
 
0245667265  interior 26 

Cum intraţi în contact cu noi 
pentru aceste servicii? 

Veniţi la sediul instituţiei, din 
str. A.I. Cuza, nr.15 

Sunaţi la: 

de luni până joi între orele 8:00-11:00  

                    şi între orele 15:30-16:30 

 vineri între orele 8:00-11:00 
 
0245.66.72.65  interior 18 
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2.2.2 SERVICIUL PUBLIC DE DEZVOLTARE 

Asigurăm amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi scuarurilor  aflate pe domeniul public, astfel încât să 
îndeplinească funcţiile pentru care au fost create prin Serviciul Public de dezvoltare condus de ing. Codreanu Liviu.  
Locaţia acestui serviciu este în Str. A.I.Cuza, nr.3, iar telefonul serviciului este 0245667265 

2.2.3 SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU  
Asigurarea serviciilor publice de valorificare a patrimoniului se realizează de către Serviciul  Valorificare patrimoniu 
din cadrul Primăriei Municipiului Moreni, condus de Ec. Dorobanţu Mihaela Carmina 
 
 
 
 
 

2.2.4 SERVICUL TAXE ŞI IMPOZITE  
Asigurarea serviciilor de stabilire şi colectare a taxelor şi impozitelor locale, se realizează de către Serviciul Taxe şi  
Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Moreni, format din Compartimentul evidenţă, impozite şi taxe  şi 
Compartimentul urmărire încasare şi executare. Şeful serviciului este dl. Baleanu Nicolae. Cum intraţi în contact cu 
noi pentru aceste servicii? Sunaţi la 0245.66.72.65 interior 19 sau veniţi la sediul instituţiei, de luni până joi intre 8:00-
16:00 şi vineri 8:00-13:00.  Pentru a veni în întampinarea necesităţilor dvs am deschis o nouă casierie în Str Căpitan 
Pantea, nr 19 (zona piaţa agroalimentară) ce are program  de luni până joi intre orele luni-joi 8-15 şi vineri 8-12. 

2.2.5 COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PIAŢĂ 
Aceste servicii sunt administrate de Compartimentul Administraţie piaţă ce este localizat la parterul Complexului 
Comercial Piata Agroalimentara din str. Cpt. Pantea Ion, nr. 17-19, telefonul acestui compartiment este 0245.664920. 
Persoana direct responsabilă de administrare este Dl. Tocan Costantin 

2.2.6 COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI CULTURALE 
Asigurarea serviciilor culturale, educative, de tineret şi sport se realizează de către Compartimentul Activităţi Culturale 

Cum intraţi în contact cu 
noi pentru aceste servicii? Veniţi la sediul instituţiei, 

din str. A.I. Cuza, nr.15 

Sunaţi la: 

de luni până joi între orele 8:00-14:00 
vineri între orele 8:00-12:00 

0245667265 interior:  
21 pentru Fond Funciar Agricol Cadastru 
19 pentru Fond Locativ Valorificare Patrimoniu   

Cum intraţi în contact cu noi 
pentru aceste servicii? Veniţi la sediul instituţiei, din 

str. A.I. Cuza, nr.15 
Sunaţi la: 

de luni până joi între orele 8:00-11:00  

                    şi între orele 15:30-16:30 

vineri între orele 8:00-11:00 
0245.66.72.65  interior 18 
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din cadrul Serviciului Resurse umane, condus de d-na Ciocoiu Mihaela. Persoana direct responsabilă de acest 
serviciu este Ref. Stângă Adrian. Compartimentul se află în sediul instituţiei din str. A.I. Cuza, nr.15. 

2.2.7 BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 
Biblioteca municipiului Moreni serveşte - în principal - interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale 
utilizatorilor din municipiul  Moreni  prin servicii care asigură accesul  nediscriminatoriu la propriul  fond de carte. 
Pentru a beneficiade aceste servicii puteţi veni în Str. Cpt. Pantea Ion, nr. 13, bl. P, suna la 0245666704 sau trimite 
e_mail la adresa morenibiblioteca@yahoo.com. Persoana direct responsabilă de asigurarea acestor servicii este D-
na Belbiman Diana-Responsabil Biblioteca   

2.2.8 SALA DE SPORT ” ROMI GOICEA”              
Sala de Sport ” Romi Goicea  ” ce este destinata desfasurarii urmatoarelor tipuri de activitati: antrenamente, competitii, 
activitati sportive pentru cluburi, asociatii particulare si persoane fizice , antrenamente si competitii organizate de 
unitatile de invatamant din municipiu şi este situata  in Moreni, str. Republicii, nr. 15 A. Persoana direct responsabilă de 
administrarea acesteia esteDl Silaghi Vasile, iar programul de lucru este luni până vineri între orele  9:00 – 22:00  

2.2.9 SPITALUL MUNICIPAL MORENI 
 Asigurarea serviciilor de asistenţă medicală se realizează prin intermediul Spitalului Municipal Moreni şi dispensarele 
scolare. Spitalul Municipal Moreni are un numar de 190 paturi, deservind aproximativ 70.000 locuitori din municipiul 
Moreni şi comunele arondate: Darmanesti,Vladeni, I.L.Caragiale, Gura Ocnitei, Ocnita, Visinesti, Valea Lunga, Iedera 
şi este o unitate sanitara de tip pavilionar, functionand cu 5 sectii medicale, 3 compartimente şi 3 linii de garda.  
 
 
 
 

2.2.10 SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ  
Asigurarea serviciilor de ordine şi siguranţă publică se realizează de către Serviciul politia locală din cadrul Primăriei 
Municipiului Moreni, condus de Ionescu Florian 
 
 
 
 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 18 
Telefon: 0245/666036,  Fax 0245668391 
Email : spitalul_municipal_moreni @yahoo.com 
Web  : www.spitalmoreni .ro 

Manager :   dr. Eugenia Manu 
Director Medical : dr. Gheorghe Cotofan 
Director Financiar-Contabil: ec. Cristela Chitu 

de luni până vineri între orele 7:00-15:00 la sediul din  
Strada A.I.Cuza numarul 15.  

permanent la:  tel: 0245667265  
                      e-mail: contact@primariamoreni.ro 

 
 

Puteţi intra în legătură cu 
noi pentru aceste servicii 
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Dacă doriţi să faceţi o 
sesizare puteţi suna la 

dispeceratul cu 
program permanent al 
acesteia 0372.722.722 

Dacă doriţi să faceţi o 
sesizare puteţi suna la 

dispeceratul cu program 
permanent al acesteia 

0245.61.44.03 

2.2.11 SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE 
2.2.11.1 Compania de apă Dâmboviţa  

  Asigurarea apei potabile şi colectarea apelor menajere se realizează 
de către Compania de apă Targoviste-Dambovita S.A., ce are sediul in 
Targoviste, str.I.C.Bratianu, nr.50 iar punctul de lucru din Moreni este situat in 
str.A.Ipatescu , bl.A4, sc.C, parter şi numărul de telefon 0245.66.55.05.  

Dacă aveţi o problemă de ordin tehnic, programul de lucru cu publicul al 
Compartimentului tehnic este de luni până joi intre orele 7:30-16:00 şi vineri între 7:30-
13:30. Dacă doriţi să achitaţi serviciile de care aţi beneficiat, o puteţi face de luni până joi intre orele 7:30-
18:00 şi vineri între 7:30-16:00, la adresa mai sus amintită. 

2.2.11.2 SC Supercom S.A.    
Serviciul de salubrizare al localităţii este asigurat de Supercom SA cu sucursală 
la sediul din Targoviste, b-dul Libertatii, nr.1, iar punctul de lucru din municipiul 
Moreni este situat in str.Industriei, nr.2, telefon 0245.665.594. 

2.2.11.3 S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. 
Furnizorul de gaze naturale  are sediul in Bucuresti, b-dul Marasti, nr.4-6, 
sector 4 iar zona noastra este deservita de Directia Regionala Comercializare 
Centru Serviciul Gestiune Clientela Targoviste cu sediul in str.T.Vladimirescu, nr.30-32, Targoviste. Punctul de lucru 
Moreni este situat in strada B-dul Petrolului, nr.8 A unde functioneaza şi casieria de luni până vineri de la ora  8.00 la 
ora 18.00. 
      
 
 

2.2.11.4 S.C.  F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A 
Este furnizorul de energie electrica. prin AGENTIA A.F.E.E. Targoviste cu sediul in Targoviste, str.Calea Domneasca, 
nr.236, tel.0245.929,0245.205.973. Punctul de lucru Moreni este situat pe B-dul 22 Decembrie 1989, nr.44. 

2.2.11.5 S.C. ROMLUX LIGHTING CO S.A 
Asigură serviciul de iluminat public in municipiul Moreni, iar sediul  acesteia este in Targoviste, str.Calea Campulung, 
nr.121. Pentru orice probleme în legatura cu iluminatul public, s-a pus la dispozitia dumneavoastră numarul de telefon  
gratuit 0800080045 

Număr de fax 0245614567. Pentru rezolvarea 
problemelor legate de facturi apelaţi 0245936 

pentru urgente 
0245/928; 0800877778;  
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Stiaţi că puteţi propune 
Consiliului Local spre 
dezbatere şi adoptare, 
proiecte de hotărâri? 

Lista poate fi semnată numai de 
cetăţenii cu drept de vot care au 
domiciliul pe raza Municipiului 
Moreni şi se depun odata cu 

proiectul de hotarare 

3 DREPTURILE CETATENILOR  CU PRIVIRE LA IMPLICAREA IN VEDEREA ÎMBUNATĂŢIRII SERVICIILOR 
PUBLICE 

Conform articolului 109 din L215/2001, republicată, puteţi iniţia promovarea 
singur sau împreună cu mai mulţi cetăţeni cu drept de vot dacă aveţi 
susţinerea proiectului prin semnături de la cel puţin 5% din populaţia cu 
drept de vot a Municipiului Moreni 

Paşi de urmat:  
 
 

. 
 
 

 
        

  
         
 

                 
                                            
 După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul Primăriei Municipiului Moreni, proiectul de 
hotărâre trebuie să urmeze procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local Moreni. 

3.1 Iniţiativa cetăţenească 

numele şi prenumele  

domiciliul  

seria şi numărul actului de identitate  

semnăturile susţinătorilor 

După depunerea proiectelor de hotarari, secretarul verifică dacă proiectul de hotărâre este conform cu prevederile Constituţiei şi cu 
actele Parlamentului, dacă se integrează organic în sistemul legislaţiei şi dacă nu depăşeşte  competenta consiliului local. De 
exemplu, prin hotărârile unui consiliu local nu se poate încălca o hotărâre a consiliului  judeţean, în probleme de competenţa acestuia 
în judeţ.  
Pentru a deveni viabil proiectul de hotarare propus a fi supus spre dezbatere şi aprobare consiliului local trebuie să respecte 
dispoziţiile în vigoare ale legii  

depuneţi la secretarul Primăriei Municipiului Moreni forma propusă 
pentru proiectul  de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare 
publică prin grija secretarului Primăriei Municipiului Moreni  
 

întocmiţi lista de susţinători pe formularul pus la dispoziţie de 
secretarul Municipiului Moreni 
 

 
Listele de 
susţinători trebuie 
să cuprindă 
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Ce criterii 
trebuie să aveţi 

în vedere la 
redactarea 

Proiectelor de 
Hotarari? 

ATENŢIE!Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea 
în scris a refuzului sau a informaţiei echivalează cu refuzul 

nejustificat de rezolvare a cererii şi implicit de aplicare a legii 
liberului acces la informaţiile de interes public 

 
.  
.   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  Părţile  constitutive ale proiectului de Hotărâre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face de către autorităţile şi instituţiile publice din oficiu sau la 
cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii 
publice sau al persoanei desemnate în acest scop. 
Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la 
autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi,  

3.2 Liberul acces la informaţii de interes public 

 

                              

sistematizati ideile în text şi redactaţi într-un  limbaj şi stil juridic specific  
normativ, concis, clar şi precis, care  să excludă orice echivoc 

                        folosiţi cuvinte în înţelesul lor curent din  limba română modernă şi evitaţi  
                       regionalismele 

       nu folosiţi neologisme, dacă există un sinonim de largă răspândire  
       în limba română 

                  utilizaţi verbele  la timpul prezent, forma  afirmativă 
               nu vă este permisă prezentarea unor  explicaţii prin folosirea parantezelor 
           dacă faceţi referire  în proiect la alt act normativ, precizaţi categoria juridică a 
acestuia, a numărului sau a titlului  şi a datei publicării juridice şi a numărului, dacă astfel 
orice confuzie este exclusă.  

 Titlul actului, care trebuie să cuprindă denumirea actului , precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic 
Formula introductivă cuprinde denumirea actului precum şi temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora 
actul a fost emis  

Preambulul enunţă în sinteză, scopul şi după caz, motivarea reglementării  

Partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu zis  
 
 
Articolul este elementul structural de bază al părţii dispozitive şi se numerotează în continuare, cu 
cifre arabe. Dacă actul cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia “ Articol unic”  
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informaţiile de interes public.  
Ce termene trebuie să respecte instituţia? 

 difuzarea informaţiei solicitate în 10 zile de la data înregistrării 
cererii 

 dacă durata necesară pentru identificarea şi difuzarea 
informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi 
comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia 
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în 10 zile 

 comunicarea şi motivarea refuzului informaţiilor solicitate în 
termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.  

 informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele 
de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau 
în cel mult 24 de ore.  

 transmite răspunsului rezultat în urma cercetarii administrative 
dacă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, în termen de 15 zile 
de la depunerea reclamaţiei, persoanei lezate împreună cu 
informaţiile de interes public solicitate iniţial şi cu menţionarea 
sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat 

Ce termene trebuie să respectaţi dumneavoastră? 
 depunerea reclamaţiei împotriva refuzului, la Primar în termen 

de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă. 
Ce acte trebuie să depuneţi la momentul înregistrării cererii? 

 Cerere tip care nu trebuie motivata (se procura de la sediul 
institutiei, de la Biroul Relatii publice)  

În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea 
de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau 
instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat 
de solicitant, în condiţiile legii. Solicitarea/obţinerea 
informaţiilor de interes public se pot realiza şi în format 
electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice  

 Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor,  
următoarele informaţii:  
 informaţiile din domeniul apărării naţionale, 

siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit 
legii; 

 informaţiile privind deliberările autorităţilor, 
precum şi cele care privesc interesele 
economice şi politice ale României, dacă fac 
parte din categoria informaţiilor clasificate, 
potrivit legii; 

 informaţiile privind activităţile comerciale sau 
financiare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere principiului concurenţei loiale, potrivit 
legii; 

 informaţiile cu privire la datele personale, 
potrivit legii; 

 informaţiile privind procedura în timpul 
anchetei penale sau disciplinare, dacă se 
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie 
surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, 
integritatea corporală, sănătatea unei persoane 
în urma anchetei efectuate sau în curs de 
desfăşurare; 

 informaţiile privind procedurile judiciare, dacă 
publicitatea acestora aduce atingere asigurării 
unui proces echitabil ori interesului legitim al 
oricăreia dintre părţile implicate în proces; 

 informaţiile a căror publicare prejudiciază 
măsurile de protecţie a tinerilor 
  

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde 
următoarele elemente: 
 Autoritatea/instituţia publică la care se adresează cererea 
 informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea 

informaţiei de interes public; 
 numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi 

adresa la care se solicită primirea răspunsului. 
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4 GLOSAR DE TERMENI 

 autoritate deliberativă= organ colectiv de conducere care îşi exercită atribuţiile în principal prin adoptarea 
unor acte normative, având dreptul de a lua hotărâri 

 descentralizare= acţiunea de a trece în competenţa organelor locale, unele atribuţii de conducere care înainte 
reveneau centrului 

 deconcentrare administrativă=  variantă a centralizării, caracterizată prin faptul că reprezentanţii locali ai 
puterii centrale capătă unele drepturi de decizie proprii; 

 principiul mutabilităţii =  presupune ca prestaţiile furnizate cetăţenilor să fie întotdeauna adaptate nevoilor lor 
 principiul transparenţei = liberul acces la informaţia publică  
 cogenerare= producerea concomitentă, cu aceeaşi instalaţie a energiei termice şi electrice 
 apostilă= certificat sau o declaraţie, aplicată pe documentul tradus, prin ştampilare sau prin ataşare pe o foaie 

separată, ce atestă ţara de origine a documentului, identitatea şi calitatea semnatarilor documentului 
 informaţie de interes public= orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei 

autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informaţiei 

ANEVAR= Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 
ANRSC= Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
HCL= Hotărârea Consiliului Local 
CJ= Consiliu Judeţean 
OUG= Ordonanţa de Urgenţă 
AJOFM= Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
ATI= Anestezie şi Terapie Intensivă 
PAC= Proiectul pentru Autorizarea lucrărilor de Construire 
DTAC= Documentaţia Tehnică pentru Obţinerea Autorizaţiei de Construcţie 
ANCPI= Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
ISC = Inspectoratul de Stat in Constructii 

4.1 Definiţii 

4.2 Abrevieri  
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5 ADRESE UTILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIROU INDIVIDUAL EXECUTOR 
JUDECATORESC DUMITRU 
FLORINA – LOREDANA 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 57 
Telefon: 0245/664 310 
 
BIROU NOTARIAL FIERARU 
MARIAN 
Adresa: Cpt. Ion Pantea nr. 2 
Telefon: 0245/664 077 
 
BIROU NOTARIAL COMAN MIHAI ŞI 
TRONECI MARIUS – EUGEN 
Adresa: Cpt. Ion Pantea  
Telefon: 0245/667 456 
               0245/668 332 
 
ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A. 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 2 
Telefon: 0245/206 917 
               0245/666 953 
 
 BANC POST S.A. 
Adresa: Cpt. Ion Pantea nr. 4 
Telefon: 0245/666 662 
               0245/664 422 
               0245/206 930 
 
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 
S.A.  
Adresa: Bd. Petrolului nr. 1 
Telefon: 0245/664 928 
               0245/664 930 
 
RAIFFEISEN BANK S.A. 
Adresa: Str. Culturii 
Telefon: 0245/664 602 
                0245/664 603 
 

AGENTIA DE PLATI ŞI INTERVENTIE 
PENTRU AGRICULTURA 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 10 
Telefon: 0245/664 364 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 
Adresa: Str. Crinului nr.2 
Telefon: 0245/665 250 
 

DIRECTIA GENERALA A 
FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA 
Adresa: Cpt. Ion Pantea nr. 6 
Telefon: 0245/664 424 
               0245/666 100 
 

INSPECTORATUL JUDETEAN DE 
POLITIE DAMBOVITA 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 16 
Telefon: 0245/665 814 
               0245/666 020 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII 
DE URGENTE “BASARAB I” 
Adresa: Str. Garajului nr. 1 
Telefon: 0245/666 212 
 

PARCHETUL DE PE LANGA 
TRIBUNALUL DAMBOVITA 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 14 
Telefon: 0245/665 404 
               0245/665 507 
 

TRIBUNALUL JUDETEAN DAMBOVITA
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 91 
Telefon: 0245/665 864 
               0245/666 045 
 

COMPANIA NATIONALA POSTA 
ROMANA S.A. 
Adresa: Bd. Petrolului nr. 1 
Telefon: 0245/665 010 
               0245/666 014 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI 
PUBLICITATE IMOBILIARA 
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr. 28 
Telefon: 0245/665 970 
               0245/667 676 
 

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL “I.L. 
CARAGIALE” 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 16 
Telefon: 0245/667 075 
 

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL 
PETROL 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 4 
Telefon: 0245/666 188 
 

SCOALA NR. 1 MORENI 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 1 
Telefon: 0245/667 327 
 

SCOALA NR. 3 MORENI 
Adresa: Str. Victoriei nr. 5 
Telefon: 0245/666 016 
 

SCOALA NR. 4 MORENI 
Adresa: Bd. Petrolului nr. 3 
Telefon: 0245/665 834 
 

GRADINITA NR. 1 
Adresa: Str. Victoriei nr.  
Telefon: 0245/667 204 
 

GRADINITA NR. 2 
Adresa: Str. A.I. Cuza nr. 
Telefon: 0245/667.403 
 

GRADINITA NR. 4 
Adresa: Str. Tineretului nr. 18 
Telefon: 0245/667 270 
 

GRADINITA NR. 8 
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 1  
Telefon: 0245/665 780 
 

CONPET S.A. 
Adresa: Bd. 22 Decembrie  
              1989 nr. 1 
Telefon: 0245/666 860 
 
MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A.  
Adresa: Str. Teis nr. 16 
Telefon: 0245/668 369 
              0245/668 490 
 
OMV PETROM S.A. 
Adresa: Str. A.I. Cuza nr. 5 
Telefon: 0245/666 054 
              0245/667 022 
           
RNP ROMSILVA DS 
TARGOVISTE 
Adresa: Bd. 22 Decembrie  
             1989 nr. 3C 
Telefon: 0245/664 075 
              0245/664 846 
 
ROMARM – UZINA 
AUTOMECANICA MORENI 
S.A 
Adresa: Str. Teis nr. 16 
Telefon: 0245/666 939 
              0245/207 050 
 
IMUT MORENI S.A.  
Adresa: Bd. 22 Decembrie 1989 
nr. 60 
Telefon: 0245/665 660 
               0245/666 481 
 


