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CAPITOLUL  I 

 

 

PREVEDERI GENERALE 

 

ART.1  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului 

municipiului Moreni a fost elaborat în baza Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ şi a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora îsi desfasoară activitatea.  

 

ART.2  Municipiul Moreni este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridica. 

Municipiul posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor 

publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale 

stabilite.  

 

ART.3  Administraţia publică a municipiului Moreni funcţionează pe principiile autonomiei locale, 

descentralizarii serviciilor publice, eligibilităţii autoritătilor administratiei publice locale, legalităţii 

şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.  

 

ART.4  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizeaza autonomia locală la nivelul 

municipiului sunt Consiliul local al municipiului Moreni, ca autoritate deliberativă şi Primarul 

municipiului Moreni ca autoritate executivă, aleşi conform legii.  

 

ART.5  Consiliul local şi primarul functionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă 

treburile publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege.  

 

ART.6  Primăria este instituţia publică cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, 

secretar şi personalul din subordinea ierarhică a primarului. Primaria asigură aducerea la îndeplinire 

a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor 

Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale 

hotărârilor Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente 

ale colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 
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       (2) Sediul Primăriei Muncipiului Moreni este în  Municipiul Moreni, str. A.I.Cuza, nr.15. 

 

ART.7 (1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se 

realizează autonomia locală. 

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor 

Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale 

hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local . 

(3) Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice 

din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege. 

(4) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în 

municipiu. Ca atare, el are nu numai calitatea de demnitar ales, ci şi pe aceea de şef al administraţiei 

publice locale aflat “în serviciul acesteia”. 

        (5) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege. Primarul exercită funcţia 

de ordonator principal de credite, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul de 

specialitate, cat si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local si controlează activitatea 

personalului din aparatul de specialitate şi al serviciilor publice de deservire. 

(6) Atribuţiile ce revin primarului, potrivit legii, şi a hotărârilor Consiliului local, pot fi 

delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre 

atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. 

Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în 

această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă. 

(7) Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora 

sau, după caz, sesizează organele competente. 

(8) Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate. 

             (9) In exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege. 

 

ART.8  (1) Viceprimarul este ales de Consiliul local. 

     (2) Viceprimarul exercită atribuţii delegate de către primar, prin dispoziţia acestuia. 

      (3) Viceprimarul întocmeşte şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiei 

delegate. 
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ART.9  (1) Secretarul Municipiului Moreni este funcţionar public cu funcţie publică 

de conducere, este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcţie şi îndeplineşte 

atribuţiile stabilite de lege şi cele încredinţate de către Consiliul local prin hotarari, sau de către 

primar. 

              (2) Secretarul municipiului îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. 

 

ART.10 (1) Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde funcţionarii publici şi 

personalul contractual din directii, servicii, birouri si compartimente prevăzute în organigramă şi în 

prezentul regulament. El îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile  Constituţiei şi ale 

legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de 

ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi  

ale Consiliului local. 

           (2) Structura acestuia şi numărul de personal este, în concordanţă cu specificul instituţiei, în 

limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 

ART.11 Raporturile juridice şi normele de conduită profesională dintre funcţionarii publici şi 

angajaţii cu contract individual de muncă, cu Primarul Municipiului Moreni sunt reglementate de 

prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a altor acte normative 

în vigoare, H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici  cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.  

 

ART.12 Principiile generale care reglementează conduita profesională a funcţionarilor publici şi 

personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Moreni sunt următoarele:   

 Supremaţia Constituţiei României, a legilor şi normativelor în vigoare, armonizate cu 

legislaţia europeană, în exercitarea dreptului şi capacităţii efective de a soluţiona şi gestiona, 

în numele şi interesul colectivităţii locale, în condiţii de transparenţă decizională, 

problemele comunităţii şi ale cetăţenilor;   

 Profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate;   

 Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor;   

 Imparţialitatea şi independenţa faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă 

natură;   
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 Transparenţa şi deschiderea către problemele cetăţenilor.    

  

ART.13 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate 

in beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor in 

practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice. 

          (2) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, in condiţiile legii, transparenţa administrativă, 

pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea 

autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

ART.14 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei 

municipiului Moreni, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

  

ART.15 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a 

respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor primăriei. 

          (2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi 

de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, 

funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate 

schimbului de păreri. 

  

ART.16  Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel: 

 

A. Relaţii de autoritate ierarhice:   

 Subordonarea Viceprimarului faţă de Primar;   

 Subordonarea directorilor, şefilor de servicii şi birouri din aparatul de specialitate 

faţă de Primar şi după caz, faţă de Viceprimar sau faţă de Secretarul  

Municipiului Moreni, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a 

dispoziţiilor Primarului şi a structurii organizatorice;   

 Subordonarea şefilor de servicii şi birouri faţă de directori, după caz;   

 Subordonarea personalului de execuţie faţă de director, şeful de serviciu sau şeful 

de birou, după caz.  
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B. Relaţii de autoritate funcţionale:   

 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei 

Municipiului Moreni cu serviciile şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice 

sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele legii.  

  

C. Relaţii de colaborare:  

 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei sau 

între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul serviciilor de interes 

local sau instituţiilor subordonate Consiliului Local;   

 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei şi 

compartimente similare din alte structuri ale administraţiei centrale sau locale, 

O.N.G.-uri, etc., din ţară sau străinătate. Relaţiile de cooperare exterioară se 

stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentelor sau mandatului acordat 

prin hotărâre a Consiliului Local sau dispoziţie a Primarului.  

  

D. Relaţii de reprezentare:   

 În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat prin dispoziţie, de 

Primarul Municipiului Moreni, Viceprimarul sau personalul din structura 

organizatorică reprezintă Primăria în raporturile cu alte structuri ale 

administraţiei centrale şi locale, O.N.G.-uri, etc., din ţară şi străinătate;  

  

 

E. Relaţii de inspecţie şi control:   

 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control, 

compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia Primarului, cu 

persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi 

controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în 

vigoare.  

  

 

 

 

 



Regulament de Organizare şi Funcţionare 

 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni 

 

 7 

CAPITOLUL II 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

 

ART.17  Autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Moreni au dreptul si capacitatea 

efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importanta a 

treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă.  

 

ART.18 Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi hotărăsc, cu respectarea legii în 

probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţă altor autorităţi 

publice. În acest sens, autorităţile locale au responsabilităţi în urmatoarele domenii de activitate:  

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;  

- organizarea şi dezvoltarea localităţii: economico - socială, urbanistică şi de amenajare a 

teritoriului, protecţia mediului;  

- gestiune financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii;  

- servicii publice locale;  

- asistenţă, ajutor social şi protecţie a drepturilor copilului;  

- libera initiativă şi concurentă loială asigurând libertatea comertului;  

- funcţionarea institutiilor de învăţământ, sanitare, cultură, tineret şi sport, potrivit 

legii;  

- organizarea internă a Primăriei;  

- asigurarea ordinii publice;  

- asigurarea desfasurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de  

agrement;  

- prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 

epizotiilor;  

- alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivităţii aflate in sfera de competenţă a autorităţilor 

administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.  
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CAPITOLUL III 

 

PATRIMONIUL 

 

ART.19  Patrimoniul municipiului Moreni este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public de interes local, domeniului privat al acestuia, la care se adaugă drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial.  

 

ART.20  Municipiul Moreni, ca persoană juridică civilă are în proprietate bunuri din domeniul 

privat, iar ca persoană juridică de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de 

interes local, potrivit legii.  

 

ART.21  Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. 

Domeniul privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.  

 

ART.22 Consiliul local al municipiului Moreni hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public 

sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice, să 

fie concesionate ori închiriate.  

  

ART.23  Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat de interes local, în condiţiile legii, având obligaţia inventarierii acestora.  

 

ART.24  Consiliul local poate da în folosinţa gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor 

societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în 

scopul îndeplinirii unor activitaţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu.  
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CAPITOLUL IV 

 

BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA 

 

ART.25 Finanţele municipiului Moreni se administrează în condiţiile prevazute de lege, conform 

principiului autonomiei locale.  

 

ART.26 Bugetul municipiului Moreni se elaboreaza, se aproba, şi se execută în condiţiile Legii 

finanţelor publice locale şi ale celorlalte acte normative in domeniu.  

 

ART.27 Veniturile şi cheltuielile bugetului local se desfasoară pe baza clasificaţiei bugetare 

stabilite de Ministerul Finantelor.  

 

ART.28 Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul municipiului 

Moreni şi din alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

 

ART.29 Impozitele şi taxele locale se stabilesc de catre Consiliul local al municipiului Moreni, în 

limitele şi condiţiile legii.  

 

ART.30  Din bugetul local se finanţează în condiţiile stabilite de lege, acţiuni social culturale, 

obiective şi acţiuni economice de interes local, cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a autoritaţilor 

administraţiei publice locale, precum şi alte obiective prevazute prin dispoziţii legale.  

 

ART.31 Primarul municipiului Moreni întocmeşte, prin compartimentul de specialitate şi  prezintă 

spre aprobare Consiliului local contul de încheiere al exerciţiului bugetar.  
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CAPITOLUL V 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

ART.32  Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Moreni este organizat pe direcţii, 

servicii, birouri şi compartimente conform organigramei aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. 

nr.102 din 25.09.2018. 

 

ART.33 Direcţiile, serviciile si birourile care compun aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Moreni sunt urmatoarele : 

 

  I. PRIMAR 

 II. VICEPRIMAR 

 III. SECRETAR 

           IV. ARHITECT ŞEF 

 

DIRECŢII, SERVICII ŞI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI: 

 

I.CABINET PRIMAR  

 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

 1. SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, CONTROL INTERN 

 Compartiment Buget Local, Contabilitate 

 Compartiment Control Intern 

 

 2. SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE  

 Compartiment Evidenţă, Impozite şi Taxe 

 Compartiment Urmărire, Încasare şi Executare 

 

III. BIROUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI DE MEDIU 

 Compartiment Personal 

 Compartiment Protecţia Muncii şi Managementul Calităţii şi de Mediu 

 Compartiment Informatică 



Regulament de Organizare şi Funcţionare 

 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni 

 

 11 

 Compartiment Salarii 

 

IV. SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ 

 Compartiment Ordine Publica, Paza Bunuri 

 Compartiment Circulatia pe Drumuri Publice 

 Compartiment Dispecerat, Monitorizare 

 Compartiment Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului 

 Compartiment Activitate Comerciala 

 Compartiment Evidenta a Persoanelor 

 

V. COMPARTIMENT CENTRU DE SUPRAVEGHERE ŞI MONITORIZARE VIDEO 

  

VI. COMPARTIMENT AUDIT 

 

VII. COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIA PIEŢEI 

 

VIII. COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ 

 

IX. COMPARTIMENT S.V.S.U. 

 

 

DIRECŢII, SERVICII ŞI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI SI 

VICEPRIMARULUI: 

 

            -DIRECTIA TEHNICĂ, AUTORITATEA DE AUTORIZARE PENTRU SERVICII 

DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

 

I.SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE 

 Compartiment Proiecte cu Finanţare Externă 

 Compartiment Achiziţii Publice 

 Compartiment Investiţii, Devize, Situaţii de lucrări 

 Compartiment Unitatea de Monitorizarea Serviciilor Publice 
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II.SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 

 Compartiment Valorificare Patrimoniu 

 Compartiment Fond Locativ 

 Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

 

III.COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, INTRETINERE, PAZĂ 

 

DIRECTII, SERVICII ŞI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI SI 

 SECRETARULUI: 

 

I. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 Compartiment Juridic Contecios 

 Compartiment Indrumarea Asociaţiilor de Proprietari 

 Compartiment Registratură 

 Compartiment Evidenţa Documentelor, Arhivă 

 Compartiment Relaţii Publice, Consiliere şi Informare Cetăţeni 

 

II. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 Compartiment Stare Civilă 

 Compartiment Evidenţă a Persoanelor 

 

 

III. DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 Compartiment Ingrijirea Persoanelor Varstnice la Domiciliu 

 Compartiment Prestații Sociale 

 Compartiment Protecția Copilului și a Persoanelor Varstnice 

 Compartiment Protecţia Persoanelor cu Handicap 

 Compartiment Asistenţi Personali 

 Compartiment Juridic, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială 

 Compartiment Evidența și Plata Beneficiilor de Asistență Socială 

 Compartiment Cresă 

 Compartiment Asistenţă Medicală în Unităţile de Invăţământ 

 Compartiment Asistență Medicală Comunitară 
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   IV. DIRECŢIA CULTURA, TINERET ŞI SPORT 

 Compartiment Bibliotecă 

 Compartiment Sala Sport ROMI GOICEA 

 Compartiment Club Sportiv Municipal 

 Compartiment Sala Sport LICEU TEHNOLOGIC PETROL  

 Compartiment Activitati Culturale, Comunicare 

 Compartiment Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

 Compartiment Clubul Flacara Moreni 

  

DIRECŢII, BIROURI ŞI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI ŞI 

ARHITECTULUI ŞEF: 

 

-DIRECTIA TEHNICĂ, AUTORITATEA DE AUTORIZARE PENTRU SERVICII DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

 

I.  SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE 

 Compartiment Proiecte cu Finanţare Externă 

 Compartiment Achiziţii Publice 

 Compartiment Investiţii, Devize, Situaţii de lucrări 

 Compartiment Unitatea de Monitorizarea Serviciilor Publice 

 

II.   SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 

 Compartiment Valorificare Patrimoniu 

 Compartiment Fond Locativ 

 Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

         

-BIROUL AMENAJAREA TERITORIULUI 

 Compartiment Urbanism 

 Compartiment Amenajarea Teritoriului 

 Compartiment Mediu, Control Comercial, Autoritate de Autorizare pentru 

Servicii de Transport Public Local 
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ART.34  Întreaga activitate a primăriei este organizată si condusă de catre primar. Direcţiile, 

serviciile, birourile si compartimentele sunt subordonate direct primarului, viceprimarului, 

secretarului sau arhitectului şef, dupa caz, care asigură si raspund de realizarea atribuţiilor ce revin 

acestora în condiţii de legalitate si eficienţă.  

 

ART.35 Primaria municipiului Moreni este structurată pe 3 direcţii, 9 servicii, 2 birouri si 54 

compartimente, potrivit prevederilor  legale. 

 

ART.36  Direcţiile, serviciile, birourile si compartimentele nu au capacitate juridică administrativă 

distinctă de cea a autoritaţii în numele cărora acţioneaza.  

 

ART.37  În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii si prin prezentul regulament, 

conducătorii direcţiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor au urmatoarele atribuţii:  

- asigură organizarea activitaţii din cadrul direcţiei, pe servicii, birouri şi compartimente pentru 

fiecare angajat;  

- asigură instruirea in ceea ce priveşte normele de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor şi veghează la respectarea acestor norme;  

- asigură detalierea atribuţiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care 

le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fişelor de post;  

- au iniţiativa şi iau masuri, dupa caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate 

ale compartimentelor pe care le conduc;  

- asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, specifică fiecarui 

domeniu de activitate;  

- îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea 

fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în 

raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;  

- repartizează corespondenţa, răspund de soluţionarea problemelor curente, semnează lucrările 

compartimentului;  

- asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislatiei în vigoare, a cererilor, 

sesizărilor şi scrisorilor cetăţenilor;  

-  propun si, dupa caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activitaţii în cadrul compartimentului, 

colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu 

promptitudine la solicitările acestora;  

-   asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;  
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- răspund de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea unui comportament 

corect în relaţiile cu cetaţenii, în scopul creşterii prestigiului funcţionarului public.  

 

ART.38  Directorii stabilesc activitaţile pe care le presupun funcţiile de conducere pentru fiecare şef 

de serviciu şi de birou din subordinea lor, precum si responsabilitaţile şi competenţele acestora. 

Conducătorii direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor răspund, conform 

reglementarilor in vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin 

entităţilor pe care le conduc, precum şi pentru cazul in care au dispus măsuri contrare prevederilor 

legale, faţă de director, arhitect şef, secretar, viceprimar şi primar, după caz.  

 

ART.39  (1) Primarul conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor funcţionale din 

cadrul primăriei, conform atribuţiilor prevăzute de lege. Viceprimarul şi secretarul îndruma 

compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de catre 

primar.  

 (2) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, este şeful administraţiei publice 

locale din municipiul Moreni şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi-l 

coordonează. 

(3) Prin delegare de competenţă Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale 

viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari din cadrul primăriei. 

(4) Prin exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au 

fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

 

ART.40 Viceprimarul îl înlocuieşte pe primar în lipsa acestuia şi exercită, prin delegare de 

competentă unele dintre atribuţiile care revin primarului conform prevederilor Ordonantei de 

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a altor acte normative în vigoare. 

 

ART.41  Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date de consiliul local ori primar; 

prin delegare de competenţă poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al 

primarului, strabilite de acesta. 

 

ART.42 Arhitectul şef coordonează elaborarea planului de amenajare a municipiului şi realizarea 

programului de măsuri pentru aplicarea strategiei de amenajare şi de dezvoltare a teritoriului prin 
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obiective şi opţiuni ale strategiei de dezvoltare a teritoriului municipiului, domenii prioritare ale 

amenajării teritoriului prin gospodărirea complexa a apelor, infrastructură de transport, 

telecomunicaţii, energetică, zonele protejate şi construite, restructurarea şi realizarea de activităţi 

economico-sociale, dezvoltarea şi modernizarea municipiului, îmbunătăţirea nivelului de locuire, 

dotare şi echipare. 

 

CAPITOLUL VI 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE DIRECTIILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI 

COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

MUNICIPIULUI MORENI  

 

I. PRIMARUL MUNICIPIULUI MORENI 

Atributii: 

 

ART.43  Primarul Municipiului Moreni îndeplineşte în conformitate cu prevederile Ordonantei de 

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ următoarele atribuţii principale: 

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului 

local; 

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că 

o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect; 

c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la 

problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru 

organizarea acestei consultări, în condiţiile legii; 

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea 

economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 

îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 

spre aprobare consiliului local; 
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f) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi 

comunică de îndată consiliului local cele constatate; 

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop 

poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, 

acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie 

elaborate pe tipuri de dezastre; 

i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, politiei 

locale, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor 

sale, în condiţiile legii; 

j) îndrumă şi supraveghează activitatea poliţiei locale; 

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice; 

l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor 

manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la 

ordinea şi liniştea publică; 

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare 

pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile 

legii; 

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre 

aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, 

precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; 

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local; 

q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 

instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în 

condiţiile legii; 

r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii 

şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; 

s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de 

autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 

t) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; 

u) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
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v) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate; 

w) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune 

consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor 

autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

x) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului; 

y) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 

administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe; 

z) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru 

asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza oraşului, precum şi pentru 

decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

    (2) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi 

însărcinările date de consiliul local. 

    (3) 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 altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează 

şi ca reprezentant al statului în municipiul Moreni. 

    (4) În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile 

legii, concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin 

aparatul propriu de specialitate. 

  

II. VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI   MORENI 

 

Atribuţii: 

 

ART.44 Viceprimarul municipiului Moreni poate exercita, prin delegare de competenţă, unele 

dintre atribuţiile care revin primarului din prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ şi anume: 

a) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare 

pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
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b) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii 

şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; 

c) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului; 

d) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 

administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe; 

e) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru 

asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza  oraşului, precum şi pentru 

decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

 

 

 

III. SECRETARUL MUNICIPIULUI MORENI 

 

 

Atribuţii: 

 

ART.45 Secretarul municipiului Moreni este funcţionar public de conducere şi îndeplineşte în 

condiţiile prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, următoarele 

atribuţii principale: 

    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului; 

    b) participă la şedinţele consiliului local; 

    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar; 

    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui 

consiliului judeţean; 

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

interesate a actelor prevăzute la lit. a); 

    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea 

hotărârilor consiliului local; 

    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale 

acestuia; 
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    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din 

care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează; 

    i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 

ordinare ale consiliului local; 

    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a 

consilierilor locali; 

    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă 

sau înlocuitorului de drept al acestuia; 

    l) informează preşedintele de şedinţă sau înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul 

şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 

    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 

ştampilarea acestora; 

    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în 

dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept 

al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în 

asemenea cazuri; 

    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale; 

    p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, 

de primar 

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi 

(2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul îndeplineşte funcţia de ordonator principal de 

credite pentru activităţile curente. 

    (3) Secretarul municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 

camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei 

circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 

    a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit 

în localitatea de domiciliu; 

    b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi 

administrativ-teritoriale; 
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    c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află 

imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării 

sistematice. 

 

IV. ARHITECTUL ŞEF AL MUNICIPIULUI MORENI 

 

Instituţia Arhitectului-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi 

al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale care duce la îndeplinire atribuţiile conferite 

de lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora;   

Arhitectul-şef desfãşoarã o activitate de interes public, ale cãrei scopuri principale sunt 

dezvoltarea durabilã a comunitãţii, coordonarea activitãţilor de dezvoltare teritorialã, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calitãţii arhitecturale la nivelul 

unitãţii administrativ-teritoriale;   

Funcţia de arhitect-şef este o funcţie publică de conducere şi de reprezentare, cu atribuţii în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii, asimilată 

funcţiei publice de conducere de “director general”;   

Arhitectul-şef este coordonatorul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare 

urbanistică generală a municipiului, este subordonat direct Primarului şi colaborează cu toate 

compartimentele din cadrul Primăriei  Municipiului Moreni şi cu serviciile publice de sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Moreni. 

 

Atributii: 

 

ART.46  Arhitectul Şef al municipiului Moreni este funcţionar public de conducere şi îndeplineşte 

în condiţiile prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii 

Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum si ale Legii 50/1991 

***Republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, următoarele atribuţii 

principale: 

1. Iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic, elaborează şi propune spre aprobare strategia 

de dezvoltare teritorial-urbană, precum şi documentele de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 

2. Urmăreşte punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi 

a documentaţiilor de amenajare teritorială şi urbanism; 

3. Organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea bazei de date urbane; 
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4. Coordonează şi asigură informarea publicului şi procesul de dezvoltare şi consultare a 

publicului în vederea promovării documentelor aflate în gestiunea sa; 

5. Organizează şi exercită controlul propriu privind disciplina în construcţii; 

6. Avizează proiectele de investiţii publice din punct de vedere al conformităţii cu documentaţia 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 

7. Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru municipiu; 

8.  Fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului; 

9. Dezvoltă unele structuri funcţionale – spaţiale care sa permită realizarea unui echilibru 

permanent intre modul de valorificare a potenţialului natural si economic si protejarea acestora 

în corelare cu conceptul dezvoltării durabile a teritoriului; 

10. Elaborează conceptul general al amenajării teritoriului municipiului; 

11. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

12. Urmareste respectarea legalitatii privind activitatea de afisaj si reclama; 

13. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele 

de proiectare la care au fost comandate de primarie; 

14. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizurile acordate in domeniul autorizatiilor in 

constructii, urbanism si amenajarea teritoriului municipiului Moreni; 

15. Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor 

Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in 

legalitate; 

16. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea 

specificului local în materie de arhitectură; 

17. Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea in siguranţa a clădirilor afectate de 

seisme; 

18. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare; 

19. Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea 

de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de 

soluţionare a problemelor verificate; 

20. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind 

problemele de specialitate;  

21. Asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare şi de 

dezvoltare urbanistică a municipiului ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu , studii 

de specialitate ); 
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22. Întocmeşte documentaţia tehnică pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pieţelor, 

târgurilor; 

23. Organizează primirea şi verificarea documentaţiilor tehnice in teren, depuse de solicitanţi 

pentru obţinerea de autorizaţii de contrucţii şi certificate de urbanism, dupa care decide asupra 

cererilor formulate; 

24. Gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare; 

25. Urmarește aplicarea intocmai şi raspunde de respectarea legalitaţii la eliberarea certificatelor de 

urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

26. Se preocupă de obţinerea acordurilor şi avizelor, conform legislaţiei în vigoare; 

27. Întocmeşte şi supune spre aprobare studiile şi detaliile de urbanism; 

28. Organizează concursuri locale pentru elaborarea proiectelor de urbanism; 

29. Asigura verificarea si inventarierea anuală sau ori de cate ori este necesar a construcţiilor cu 

caracter provizoriu şi permanent pe raza municipiului; 

30. Realizează, impreună cu celelalte compartimente de specialitate, activităţi de depistare a 

terenurilor libere din municipiu. Verifică regimul juridic al acestora şi face propuneri pentru 

realizarea de obiective de utilitate publica, cu caracter social, construcţii de locuinţe sau 

obiective civile pentru satisfacerea cerinţelor publice; 

31. Asigură intocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de avizare 

tehnica, conform legilor in vigoare; 

32. Emite certificate de urbanism necesare circulatiei imobilelor şi terenurilor; 

33. Avizează documentaţiile intocmite in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform 

HG 834/1991 privind privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile 

comerciale cu capital de stat.  

34. Organizează banca de date urbanistice a municipiului si urmăreşte reactualizarea continuă a 

datelor; 

35. Avizează modul de realizare a investitiilor in concordanta cu planurile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul Local; 

36. Participă şi coordoneaza acţiunea de mobilare urbană a spaţiilor verzi, de infiinţare de terenuri 

de sport, de joacă pentru copii şi platforme gospodăreşti; 

37. Actionează pentru conservarea arhitecturii tradiţionale locale şi promovarea principiilor de 

arhitectură modernă 
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38. Elaborează programe si acţiuni pentru îmbunătăţirea continua a aspectului arhitectural-

urbanistic al municipiului, păstrarea specificului local şi realizarea construcţiilor cu arhitectură 

specifică locală; 

39. Asigură întocmirea documentaţiilor necesare atribuirii şi schimbării de denumiri de străzi; 

40. Elaborează proiectele de îmbunătăţire a aspectului exterior al clădirilor de importanţă deosebită 

care intră in competenţa de aprobare şi avizare a Consiliului Local; 

41. Face analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentelor depuse şi 

restituirea după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la 

înregistrarea cererii); 

42. Analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea 

îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant; 

43. Asigura masuri de protectie urbanistica a cladirilor si monumentelor istorice, a rezervatiilor 

arheologice si a monumentelor naturii, colaborand in acest scop cu organismele specializate, 

abilitate prin lege; 

44. Analizează periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel şi face propuneri celor în 

drept pentru cuprinderea în programele anuale de lucrări de protejare si restaurare a acestora; 

face propuneri pentru avizarea documentaţiilor tehnice de intervenţie asupra monumentelor de 

orice fel; 

45. Colaboreaza cu unităţile specializate la elaborarea lucrarilor de amenajare a teritoriului, precum 

şi la actualizarea acestora; 

46. Asigură asistenţa tehnică la activitatile de concesionare a terenurilor din proprietatea 

municipiului, schimburi de terenuri intre persoane fizice si Consiliul Local, ieşiri din 

indiviziuni cu statul si altele; 

47.  Urmareşte ca beneficiarii de autorizaţii de construcţii şi certificate de urbanism să achite taxele 

legale pentru eliberarea acestor documente; 

48. Asigură soluţionarea operativă a cererilor şi sesizărilor cetaţenilor şi diverşilor agenţi 

economici, conform cu legislaţia in vigoare; 

49. Urmăreşte întocmirea documentaţiei necesară pentru autorizaţiile de desfiinţare in cazul 

depistării construcţiilor nelegale; 

50. Asigură sectorizarea municipiului şi repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atributiuni 

de control asupra respectării normelor de disciplină in construcţii; 

51. Urmăreşte modul de respectare a legalitaţii in cazul organizarilor de şantier de bază sau 

provizorii şi dispune de măsuri pentru intrarea in legalitate; 
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52. Participă cu delegaţi la lucrarile comisiei care analizează stadiul lucrărilor de construcţie cu 

surse de risc in exploatare şi face propuneri pentru punerea in siguranţă a fondului construit 

existent; 

53. Întocmeşte diverse dări de seama statistice, rapoarte şi informări diverse si le transmite la cei 

autorizati să le primească; 

54. Asigură păstrarea confidentialităţii datelor ce privesc activitatea direcţiei şi documentelor cu 

care intră in contact salariaţii acesteia; 

55. Organizează banca de date cadastrale urbane şi asigură actualizarea datelor ori de cate ori este 

necesar acest lucru; 

56. Propune realizarea, reactualizarea planurilor cadastrale ale municipiului pentru suprafeţele 

supuse eliberării de acte de proprietate; 

57. Avizează la cerere, documentaţiile intocmite in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 

conform normelor legale in vigoare; 

58. Verifică in teren schiţele de dezmembrare şi cadastrele, dupa care acordă avizarea necesară pe 

aceste schiţe; 

59. Colaborează cu unităţile de specialitate in vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind 

amenajarea teritoriului pentru actualizarea acestor lucrări când este necesar acest lucru; 

60. Intocmeşte rapoarte, informări şi diverse dări de seamă pe care le transmite pe destinaţiile 

cerute de organele sau persoanele abilitate să le primească, soluţionează in mod operativ 

petiţiile primite; 

61. Asigură pastrarea confidentialităţii datelor ce privesc activitatea direcţiei şi documentelor cu 

care intră in contact salariaţii acesteia; 

62. Indeplineşte şi alte atribuţiuni dispuse de Consiliul Local, de Primar şi de directorul direcţiei de 

resort, cu respectarea legislaţiei in vigoare; 

63. Organizează şi exercită activităţi de control privind disciplina in construcţii luând măsuri de 

intrare in legalitate acolo unde constată abateri de la normative; 

64. Colaborează permanent cu Compartimentul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal al 

Serviciului Poliţia Locală a Municipiului Moreni in vederea aplicării intocmai a 

documentaţiilor de urbanism aprobate; 

65. Organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale şi ia masurile impuse de starea de 

fapt pentru intrarea in legalitate şi aducerea terenurilor la starea initială; 

66. Asigură masuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico-edilitare la amenajarea si folosirea 

eficientă a terenului din intravilan şi teritoriului administrativ al municipiului și pentru 

respectarea perimetrului construibil şi a regimurilor de constructive; 
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67. Verifică dacă s-au întocmit note de constatare in urma verificării in teren a cazurilor sesizate şi 

propune măsuri de intrare în legalitate conform legii nr.50/1991, republicată; 

68. Întocmeşte un program trimestrial de control asupra respectării normelor de disciplină in 

construcţii, astfel ca cel putin o data pe trimestru să fie verificată fiecare stradă şi să se impună 

măsuri de intrare in legalitate; 

69. Urmăreşte respectarea calităţii în construcţii şi face propuneri, în condiţiile legii, pentru 

desfiinţarea construcţiilor nelegale; 

70. Propune acţionarea în justiţie în vederea desfiinţării lucrărilor sau de aducere la starea iniţială a 

terenurilor şi construcţiilor pentru care nu s-au emis autorizaţii de construire sau nu au fost 

respectate prevederile legale; 

71. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispoziţiilor Primarului, precum 

şi a hotărârilor de consiliul privind desfiinţarea construcţiilor neautorizate; 

72. Constată contravenţii la normele privind amplasarea şi autorizarea construcţiilor şi a altor 

lucrări potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

73.  Întocmeste semestrial un raport privind respectarea programului de control, cu semnalarea 

abaterilor constatate si modul de solutionare; 

74. Coordonează activitatea Compatimentului Transport Public Local; 

75. Pastreaza confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţa în 

exercitarea atribuţiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare; 

76. Verifică şi conduce activitatea personalul din subordine; 

77. Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Municipiului Moreni 

sau cele care rezulta din actele normative în vigoare; 

78. Are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinului 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, urmărind identificarea riscurilor din 

cadrul direcţiei şi întocmeşte planul de management al direcţiei, modificat şi completat de 

Ordinul 200 / 2016 şi Ordinul 530 / 2016. 

Arhitectul Sef coordoneaza activitatea Directiei Tehnice, Autoritatea de Autorizare pentru 

Servicii de Transport Public Local şi activitatea Biroului pentru Amenajarea Teritoriului. 

 

 

 

 

 

 



Regulament de Organizare şi Funcţionare 

 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni 

 

 27 

 

 

DIRECȚII, SERVICII ȘI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI: 

I. CABINET PRIMAR 

ART.47 

Atribuţii: 

1. Reprezentarea instituţiei Primarului municipiului Moreni în relaţia cu cetăţeanul, 

administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice 

din ţară şi străinătate, în baza competenţelor stabilite de Primarul municipiului Moreni;  

2. Asigurarea colaborării dintre compartimentele Primariei municipiului Moreni, cât şi dintre 

acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi 

culturale, etc; 

3. Asigurarea înregistrării, repartizării şi urmăririi rezolvării corespondenţei adresate 

Primarului municipiului Moreni  din partea cetăţenilor, şi a unor instituţii; 

4. Urmarirea soluţionarii şi prezentarii documentelor la termen de către compartimentele din 

cadrul Primariei; 

5. Colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primariei, serviciile 

publice, instituţiile publice şi regiile autonome aflate în subordinea Consiliului local al 

municipiului Moreni, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Instituţia 

Prefectului Judeţului Dambovita etc.; 

6. Furnizează, la solicitarea Primarului, date şi informaţi de sinteză necesare adoptării unor 

decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei; 

7. Întocmeşte agenda de lucru pentru Primarul municipiului Moreni ; 

8. Întocmeşte şi actualizează baza de date a agendei telefonice cu toate compartimentele 

structurii organizatorice a Primăriei municipiului Moreni; 

9. Întocmeşte note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, Guvern etc., 

la cererea Primarului municipiului Moreni; 

10. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a 

compartimentului. 

Cabinetul Primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către 

Primarul municipiului Moreni.  
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II. DIRECŢIA ECONOMICĂ  

 

ART.48  În cadrul Direcţiei Economice işi desfasoară activitatea un numar de 21 angajaţi, după 

cum urmează: 1 director executiv, 2 şefi servicii, 18 funcţionari publici de execuţie. Direcţia 

Economică coordonează următoarele servicii şi compartimente : 

 

 1. SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, CONTROL INTERN 

 -Compartiment Buget Local, Contabilitate 

-Compartiment Control Intern 

ART.49 

 Atribuții : 

 

1. Fundamenteaza si întocmeste anual la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local, 

asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobarii bugetului anual; 

2. Asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a 

bugetului local, antrenând toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea 

proiectului si adoptarea bugetului; 

3. Centralizeaza propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la institutiile de 

învatamânt, sanatate , cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, 

executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor; 

4. Urmareste periodic realizarea bugetului local stabilind masurile necesare pentru buna 

administrare, întrebuintare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare; 

5. Întocmeste contul de încheiere a exercitiului bugetar si îl supune aprobarii Consiliului local; 

6. Verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor 

trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe 

care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului principal de credite; 

7. Realizeaza studiile necesare si supune aprobarii Consiliului local împrumuturile ce trebuie 

efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale 

pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora; 

8. Asigura pe baza solicitarilor prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitatilor 

subordonate din domeniul învatamântului, sanatatii ; 

9. Întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri in domeniul de activitate al 

seviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local; 
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10. Organizeaza si conduce întreaga evidenta contabila, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare pe urmatoarele actiuni:  

- contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativa la locurile de folosire, astfel încât sa raspunda 

cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe; 

- contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;  

- contabilitatea mijloacelor banesti; 

- contabilitatea deconturilor; 

- contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare. 

11. Tine evidenta contabila a tuturor categoriilor de venituri  astfel:  

- incasari din impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 

personal ; 

- încasari provenind din cote defalcate din impozitul pe venit, conform legislatiei în vigoare ; 

- incasari din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale ; 

- incasari din sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean ; 

- incasari din impozite si taxe pe proprietate(impozit si taxa  pe cladiri ;impozit si taxa pe teren ; 

taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru) ; 

- incasari de sume defalcate din TVA(sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului 

Bucuresti ;sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale) ; 

- incasari din impozitul pe spectacole ; 

- incasari din taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati (impozit pe mijloacele de transport ;taxe si 

tarife pentru eliberarea de licente sau autorizatii de functionare) ; 

-incasari de alte impozite si taxe ; 

- incasari de venituri din proprietate (venituri din concesiuni si inchirieri ; alte venituri din 

concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice) ; 

- incasari de venituri din prestari de servicii si activitati ; 

- incasari de venituri din taxe administrative, eliberari de permise ; 

- incasari de amenzi, penalitati si confiscari (venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 

dispozitiilor legale ;alte amenzi,penalitati si confiscari) ; 

- incasari din donatii si sponsorizari ; 

- incasari de venituri din capital (venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ; 

venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului) ; 
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- incasari de subventii de la bugetul de stat (subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri ;subventii de la bugetul de stat pentru finantarea 

sanatatii ;finantarea programului National de Dezvoltarea Locala) ; 

- incasari de subventii de la alte administratii (subventii acordate in baza contractelor de 

parteneriat) ; 

- incasari de alte sume primite de la UE ; 

- incasari de sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari  aferente 

cadrului financiar 2014-2020. 

12. Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;  

13. Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind întocmirea si valorificarea tuturor 

documentelor financiar - contabile pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de 

credite; 

14. Verifica modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului si 

supune spre aprobare Consiliului local trimestrial contul de executie; 

15.Intocmeste balanta de verificare pentru conturile sintetice si analitice si urmareste concordanta 

dintre acestea ; 

16.Organizeaza efectuarea in termen, potrivit reglementarilor in vigoare, a operatiunilor de 

inventariere a valorilor materiale si banesti si a decontarilor ; 

 17.Organizeaza si asigura exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;  

18. Întocmeste  situatiile financiare trimestriale si anuale; 

19. Întocmeste lunar contul de executie al bugetului local ;  

20. Asigura întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrarilor în contabilitate; 

21. Asigura plata drepturilor banesti cuvenite personalului , al consilierilor, salariilor asistentilor 

personali,indemnizatiilor persoanelor cu handicap etc; 

22. Asigura diferite încasari si plati prin casierie; 

23. Introduce si actualizeaza bugetul aprobat in ForExeBug ; 

24 .Intocmeste rapoartele,semnarea electronica si transmiterea electronica a acestora catre sistemul 

national de raportare- ForExeBug, potrivit metodologiei, formatului si la termenele prevazute in 

procedura de functionare a sistemului ; 

25. Are atributii in vederea semnarii si transmiterii documentelor electronice,vizualizarea 

rapoartelor,accesul in aplicatia Controlului Angajamentelor Bugetare, pentru functionalitatile 

sistemului ForExeBug prin accesarea site-ului Ministerului Finantelor Publice ,prin ,,Punctul Unic 

de Acces,,- Sistemul national de raportare- ForExeBug ; 
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26 .Intocmeste raportarile lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal,plati restante,bilant 

lunar ; 

27. Intocmeste trimestrial situatia utilizarii sumelor din TVA ; 

28. Intocmeste si actualizeaza permanent Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a 

garantiilor locale, conform legislatiei in vigoare ; 

29. Gestioneaza si evidentiaza in contabilitate, garantiile materiale retinute gestionarilor ; 

30. Întocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de institutiile abilitate; 

31. Compartimentul de control intern sprijina activitatea Comisiei de monitorizare,coordonare si 

indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Primariei 

in vederea proiectarii,dezvoltarii,implementarii si monitorizarii Sistemului de Control Managerial in 

cadrul Primariei ;tine evidenta documentelor Comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare 

metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Primarie ;analizeaza, 

verifica si/sau aproba,dupa caz, documentele necesare implementarii standardelor Codului 

Controlului Intern ;consiliaza si indruma structurile din cadrul Primariei cu privire la elaborarea 

procedurilor operationale/de sistem ;consiliaza structurile din cadrul Primariei cu privire la 

imbunatatirea si actualizarea,procedurilor operationale/de sistem ori de cate ori intervin modificari 

legislative sau in structura organizatorica, ce ar putea avea impact asupra activitatilor 

Primariei;elaboreaza planul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial si il 

supune spre dezbatere/aprobare Comisiei de monitorizare ;intocmeste/actualizeaza registrul 

riscurilor la nivel de institutie ;centralizeaza informarile si raportarile intocmite la nivelul 

structurilor primariei si entitatilor publice de subordonare locala, in vederea intocmirii raportarilor 

periodice ; 

32. Serviciul Buget-Contabilitate Control Intern îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, 

hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului; 

 

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Directia Economica colaboreaza cu urmatoarele institutii:  

• Trezoreria Moreni;  

• Administratia Financiara a municipiului Moreni;  

• Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Dambovita;  

• Institutii de asistenta sociala;  

• Institutii de învatamânt;  

• Institutii de cultura;  

• Institutii sanitare.  
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In exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Buget, Contabilitate, Control Intern colaboreaza cu 

urmatoarele institutii:  

• Trezoreria Moreni;  

• Administratia Financiara a municipiului Moreni;  

• Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Dambovita;  

• Institutii de asistenta sociala;  

• Institutii de învatamânt;  

• Institutii de cultura;  

• Institutii sanitare. 

 

 

 2. SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE  

 -Compartiment Evidenţă, Impozite şi Taxe 

 -Compartiment Urmărire, Încasare şi Executare 

 

ART.50 

Atributii: 

           

1. Constată şi stabileşte impozite şi taxe locale, datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice; 

2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor; 

3. Urmăreşte întocmirea  şi depunerea în termenele prevăzute de lege, declaraţiile de impunere de 

către persoanele fizice şi persoanele juridice; 

4. Sigură gestionarea  documentelor  referitoare la impunerea fiecărui contribuabil; 

5. Verifică periodic persoanele fizice şi persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de 

bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie 

venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite 

operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la 

termen; 
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6. Urmăreşte în vederea încasării, taxele şi chiriile, contractele de închiriere a terenurilor aparţinând 

domeniului public pentru amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere care au fost 

încheiate cu persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice; 

7. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice a taxelor 

pentru ocuparea  terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte 

a documentelor primare doveditoare; 

8. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia 

fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate; 

9. Identifică, sancţionează şi impune persoanele ce desfăşoară activităţi  clandestine, prin acţiuni 

proprii dar şi în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei; 

10. Ţine evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale; 

11. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi persoane 

juridice autorizate să desfaşoare activităţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe 

consiliului local; 

12. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi 

Consiliului local municipal, în vederea întocmirii bugetului local, precum  şi a modului de execuţie 

a bugetului local; 

13. Asigură evidenţa platilor de impozite si taxe pe baza declaratiilor depuse, de  catre persoanele 

juridice, care se completează cu procesele-verbale de control ale inspectorilor de specialitate; 

14. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi vireaza la termenele 

legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe; 

15. Execută pe raza municipiului Moreni activitatea de urmarire silită a bunurilor şi veniturilor 

persoanelor juridice şi fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor locale neachitate în termen, a 

creanţelor băneşti ale bugetului local; 

16. Organizeaza şi exercită activitatea de urmărire şi incasare a veniturilor bugetului local; 

17. Intocmeşte şi prezintă periodic Consiliului Local, situaţii statistice şi rapoarte de analiză 

conform actelor normative; 

18. Organizează şi desfaşoară activitatea de executare silită a persoanelor juridice şi fizice şi cea de 

stingere prin alte modalitaţi, a creanţelor bugetare; 

19. Evidenţiază şi urmareşte debitele restante primite spre urmărire; 

20. Verifică respectarea condiţiilor de infiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitori, 

urmăreşte respectarea popririlor infiinţate asupra terţilor popriţi precum şi societăţilor bancare şi 

stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora; 

21. Asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor; 
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22. Asigură confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe; 

23. Asigură incasarea creanţelor bugetare in termenul de prescripţie; 

24. Pe baza datelor obtinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel, incât 

realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama de interesul imediat al 

Consiliului Local, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; 

25. Intocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită; 

26. Asigură şi organizează atunci cand este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; 

27. Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; 

28. Organizează şi asigură, in conditiile legii, valorificarea bunurilor sechestrate; 

29. Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul registrului comertului, organele 

Ministerului Justitiei şi alte organe ale administraţiei publice locale, precum şi cu organele bancare 

in vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi; 

30. Solicită instanţelor judecătoreşti competente inceperea procedurii de reorganizare judiciară şi 

faliment pentru creanţele bugetare datorate de comercianţii persoane fizice şi societăţi comerciale; 

31. Participă impreună cu juriştii unităţii in cauze referitoare la contestaţiile la executare, infiinţarea 

măsurilor asiguratorii şi in alte cauze care au ca obiect realizarea creanţelor bugetare; 

32. Soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării 

silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare; 

33. Elaborează pe baza datelor deţinute, informații şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare, 

solicitate de organele ierarhic superioare; 

34. Elaborează informări referitoare la modul de soluţionare a unor probleme deosebite intâmpinate 

in realizarea creanţelor bugetare.  

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Taxe şi Impozite colaborează cu următoarele 

instituţii:  

• Trezoreria Moreni;  

• Administraţia Financiară a municipiului Moreni;  

• Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat Dâmboviţa;  

• Instanţe judecătoreşti de toate gradele. 

• Instituţii de asistenţă socială;  

• Instituţii de învăţământ;  

• Instituţii de cultură;  

• Instituţii sanitare. 

• Agenţi Economici şi persoane fizice  
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III. BIROUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI DE MEDIU 

 

ART. 51. În cadrul Biroului Resurse Umane, Managementul Calităţii şi de Mediu işi desfaşoară 

activitatea un numar de 7 angajaţi, dupa cum urmează: 1 sef birou şi 6 funcţionari publici de 

execuţie. 

 

BIROUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI DE MEDIU 

 Compartiment Personal 

 Compartiment Protecţia Muncii şi Managementul Calităţii şi de Mediu 

 Compartiment Informatică 

 Compartiment Salarii 

 

 Atributii: 

1. Asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din Primăria 

municipiului Moreni; 

2. Intocmeşte ştatele de funcţii actualizate cu emiterea dispozitiilor respective; 

3. In colaborare cu serviciul buget-contabilitate stabileşte necesarul fondului de salarii şi alte 

drepturi de personal, în vederea inscrierii in proiectul de buget si urmareşte folosirea 

eficientă in conformitate cu prevederile legale a acestuia; 

4. Efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din primăria municipiului 

Moreni; 

5.  Asigură desfăşurarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual; 

6. Verifică prezenţa la serviciu a personalului; 

7. La propunerea primarului, intocmeşte documentaţia necesară pentru structura 

organizatorică, ştatul de funcţii şi numărul de personal ale primariei municipiului Moreni; 

8. Intocmeşte documentaţia necesară in vederea orgănizarii concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor contractuale; 

9. Colaborează cu A.N.F.P. în vederea obţinerii avizelor favorabile organizarii concursurilor; 

10. Organizează programarea salariaţilor la cursuri de perfecţionare; 

11. Colaborează cu şefii de compartimente în vederea actualizării fişelor de post; 

12.  Efectuează lucrări privind incadrarea, suspendarea, evidenţă, pensionarea şi incetarea 

contractului de muncă, pentru personalul contractual din cadrul primăriei; 
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13. Efectuează lucrările legate de incadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea şi încetarea 

raporturilor de muncă pentru funcţionarii publici din primărie; 

14. Intocmeşte situaţii cu funcţionarii publici, funcţiile publice şi salariile corespunzătoare, 

pentru Consiliul Judeţean, Prefectură şi A.N.F.P. ; 

15. Verifică lunar vechimea în muncă a salariaţilor; 

16. Creează şi implementează baza de date referitoare la personalul primariei municipiului 

Moreni; 

17. Asigură implementarea datelor în sistem informatic pentru completarea lunară a 

declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul 

asigurărilor sociale; 

18. Soluţionează corect programele întocmite în parametrii stabiliţi şi introduce datele în sistem 

informatic în vederea întocmirii statelor de plată, a ştatelor de funcţii, precum şi a structurii 

organizatorice a instituţiei; 

19. Intocmeşte documentaţia necesară şi realizează baza de date pentru carduri; 

20. Actualizează şi asigură întreţinerea programului de legislaţie (Lex Expert) 

21.  Are atribuţii pe linia specializării în domeniul informaticii a funcţionarilor publici, conform 

Ordinului nr.252/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea şi 

specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici; 

22. Intocmeşte proiectele de dispoziții si celelalte lucrări privind încadrarea şi promovarea în 

muncă şi de verificarea îndeplinirii de catre solicitanţi a condiţiilor prevazute de lege; 

23. Asigură înregistrarea şi păstrarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale 

personalului contractual, a rapoartelor de evaluare ale funcţionarilor publici şi a fişelor 

posturilor din cadrul serviciilor Primăriei municipiului Moreni; 

24. Organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihna ale 

salariaţilor aparatului propriu şi urmareşte efectuarea acestora; 

25. Ţine evidenţa zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii şi a 

concediului fără plată pentru salariaţii Primăriei Municipiului Moreni şi verifică foile de 

prezenţă intocmite de şefii de compartimente; 

26. Intocmeşte note de concediu privind concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără 

plată şi concediul acordat pentru studiile salariaţiilor Primariei Municipiului Moreni; 

27. Organizează concursuri şi examene în vederea ocupării posturilor vacante; 

28. Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a comisiei de examinare, asigură 

secretariatul acestei comisii; 
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29. Întocmeşte situaţii statistice legate de salarizarea şi numărul de personal al Primariei, cerute 

de Direcţia Judeteană de Statistică Dambovţta şi Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului 

Financiar de Stat Dâmboviţa; 

30. Întocmeşte şi ţine evidenţa salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor pâna 

la 2 ani; 

31. Întocmeşte contractele de muncă şi urmareşte respectarea lor legală; 

32.  Întocmeşte şi ţine evidenţa Registrului general de evidenţa a salariaţilor privind evidenţa 

personalului contractual al Primăriei Municipiului Moreni ; 

33. Asigură intocmirea, completarea şi pastrarea dosarelor profesionale si personale ale 

functionarilor publici ai Primariei Municipiului Moreni; 

34. Intocmeste si tine evidenta Registrului Declaratiilor de Avere si Registrului Declaratiilor de 

Interese;  

35. Tine evidenta declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese;  

36. Transmite catre Agentia Natinala de Integritate copii certificate ale declaratiilor de avere si 

ale declaratiilor de interese; 

37. Întocmeste si transmite Autorității Naționale de Administrare Fiscală Declaratia formular 

inteligent L153 privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice; 

38. Monitorizează  avansarea si promovarea a functinarilor publici și a personalului contractual; 

39.  Prezinta, la cererea Consiliului Local si a Primarului rapoarte si informari privind activitatea 

desfasurata, în termenul si forma solicitata; 

40. Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri in domeniul de activitate al 

serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local; 

41. Introduce si actualizeaza programul continând datele functionarilor publici si comunica in 

termen de 10 zile orice modificare intervenita in situatia acestora la Agentia Nationala a 

Functionarilor Publici;  

42. Oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din primărie; 

43. Supraveghează şi întreţine software echipamentele de calcul din primărie; 

44. Supraveghează şi întreţine reţeaua de calculatoare; 

45. Urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software, precum și evoluţia acestora; 

46. Administreză reţeaua informatică a primăriei; 

47. Acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de service, reţea, achiziţii 

calculatoare şi periferice; 

48. Coordonează migrarea echipamentelor ionformatice în cadrul instituţiei; 
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49. Organizează şi susţine cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente 

de calcul, pe măsura introducerii acesteia în activitatea compartimentelor primăriei; 

50. Analizează şi organizează fluxul informaţional şi elaborează programe de informatizare a 

activităţii serviciilor primăriei; 

51. Centralizează solicitările, analizează şi avizează necesarul noilor elemente informatice şi 

elaborează solutiile optime de achizitie; 

52. Participa la receptia calitativa a elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru toate 

serviciile primariei; 

53. Stabileste necesarul software al serviciilor din primarie; 

54. Participa la achizitionarea, intretinerea si dezvoltarea aplicatiilor informatice; 

55. Actualizeaza site-ul primariei municipiului Moreni; 

56. Asigura realizarea activitatilor impuse de strategia de informatizare a administratiei publice 

locale; 

57. Initiaza si elaboreaza proiecte de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale institutiei 

in functie de specificul si complexitetea activitatii domeniului in care urmeaza a fi 

implementate; 

58. Monitorizează şi gestionează e-mail-ul primăriei contact@primariamoreni.ro; 

59. Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie 

compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea 

riscurilor. 

60. Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de 

securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale 

institutiei, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste 

instructiuni in institutie numai dupa ce au fost aprobate de catre primar. 

61. Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a instructiunilor proprii, precum si a 

atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM. 

62. Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilite, in scris, periodicitatea 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea 

functionarilor publici in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si 

aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite. 

63. Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si 

Sanatatea in Munca, conform Legii nr. 319/2006 privind Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

 

mailto:contact@primariamoreni.ro
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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64. Asigura functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca, avand si functia de 

secretar al acestuia. 

65. Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor 

lucratorilor pentru aplicarea lui. 

66. Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 

67. Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar 

si amplasarea conform prevederilor legale. 

68. Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este 

necesara autorizarea exercitarii lor. 

69. Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, 

necesita testarea altor aptitudini. 

70. Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a primarului 

asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora. 

71. Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in 

domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului 

de munca si postului sau. 

72. Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a 

lucratorilor in domeniul SSM.  

73. Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul instututiei. 

74. Acorda consultanta sefilor diferitelor departamente din cadrul institutiei cu privire la 

reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM . 

75. Efectueaza instruirea periodica privind SSM a functionarilor publici. 

76. Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de SSM. 

77. Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor 

de munca si a incidentelor periculoase. 

78. Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta 

a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic 

de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 

zile de lucru. 

79. Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in 

munca. 

80. Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si 

atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

81. Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare 

http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/
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a lucratorilor cu echipament individual de protectie. 

82. Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, situatii de 

accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora. 

83. Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la 

obiect. 

84. Asigura desfasurarea intregii activitati a sistemului de management al calitatii si de mediu 

(SMI) in cadrul institutiei. 

85. Intocmeste programul de audit annual al SMI, chestionarele de audit SMI, rapoartele de 

audit/rapoartele de neconformitate audit SMI; 

86. Intocmeste programele de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de 

certificare/recertificare, completarea chestionarelor conform cerintelor standardelor 

aplicabile. 

87. Urmareste implementarea in documentele de calitate si de mediu specifice institutiei a 

modificarilor rezultate in urma auditarii. 

88. Coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea 

reviziilor a Manualului Sistemului de Management Integrat, procedurilor de sistem, 

procedurilor operationale si al altor documente specifice SMI. 

89. Avizeaza documentele SMI. 

90. Tine evidenta instruirii personalului in domeniul SMI. 

91. Tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei anuale a managementului privind 

eficienta sistemului de management integrat calitate-mediu. 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Resurse Umane, Managementul Calitatii si de Mediu 

colaboreaza cu urmatoarele institutii:  

• Directia Generala a Finantelor Publice Dâmboviţa; 

•  Directia de Sanatate Publica Dâmboviţa; 

• Guvernul Romaniei; 

• Ministerul Administratiei si Internelor; 

• Prefectura Judetului Dâmboviţa; 

• Consiliul Judetean Dâmboviţa; 

• Mass-media locala si centrala;  

• Agentia Natională a Funcţionarilor Publici; 

• Inspectoratul Teritorial de Munca ; 

• Casa de Pensii ; 

• Agentia Nationala de Integritate ; 
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IV. SERVICIUL  POLIŢIA LOCALA 

 

ART. 52. In cadrul Serviciului Poliţiei Locale işi desfaşoară activitatea un numar de 20 angajati, 

după cum urmează: 1 coordonator şi 19 funcţionari publici de execuţie. 

 

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ 

            Compartiment Ordine Publică, Pază Bunuri 

            Compartiment Circulaţia pe Drumuri Publice 

            Compartiment Dispecerat, Monitorizare 

            Compartiment Disciplină în Construcţii, Afisaj Stradal şi Protecţia Mediului 

            Compartiment Activitate Comercială 

            Compartiment Evidenţa a Persoanelor 

 

Atributii: 

1. Asigură ordinea şi liniştea publică în zonele stabilite prin planul de pază şi ordine publică, 

previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţii şi comerţul stradal, 

precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului local; 

2. Asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local, 

conform planurilor de pază şi ordine publică; 

3. Asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei şi a altor persoane cu funcţii în instituţiile 

publice locale la executarea unor contracte sau acţiuni specifice; 

4. Participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de 

modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 

5. Asigură supravegherea  parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, 

a pieţei, a cimitirului şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; 

6. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contavenţionale, conform legii  pentru încălcarea 

prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţii, comerţul 

stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, 

stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului local sau Dispoziţii ale primarului; 

7. Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 

manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; 
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8. Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor 

conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt 

sesizate şi rezolvarea acestora; 

9. Acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi 

prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare 

şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

10. Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de 

respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă,  sesizând primarul cu 

privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de 

curăţenie a localităţii; 

11. Comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de 

încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu 

ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

12. Insoţeşte la solicitarea Primarului, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la 

punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local,  asigurând protecţia acestora  şi previne 

oricăror acte de tulburare a ordinii publice; 

13. Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind 

săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; 

14. Sprijină Poliţia română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau 

executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 

15. Stabileşte reguli  cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul, folosirea 

acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se 

află asupra personalului; 

16. Aprobă traseele de patrulare pentru politiști locali de ordine şi linişte publică; 

17. Asigură operativitatea transmiterii informaţiilor privind sesizări, urgenţe, ori alte aspecte 

circumscrise domeniilor din compentenţa Poliţiei Locale şi se implică nemijlocit în soluţionarea 

acestora; 

18. Participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de 

competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor 

în practică, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a 

activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate; 
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19. Urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în 

obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu 

privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor; 

 

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Poliţia Locala cooperează cu unitățile, 

respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de 

Frontiară Române și ale administraței publice centrale și locale, colaborează cu organizații 

neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii. 

 

V. COMPARTIMENT CENTRUL DE SUPRAVEGHERE ŞI MONITORIZARE VIDEO 

 

ART. 53. Stringenţa organizării compartimentului a fost determinată de necesitatea modernizării şi 

eficientizarii serviciilor prestate la nivelul structurilor care asigură ordinea publică şi securitatea 

obiectivelor precum şi a situaţiei  operative actuale, care impune măsuri sulplimentare de creştere a 

gradului de protecţie a cetățenilor şi a societății. 

In cadrul compartimentului Centru de Supraveghere și Monitorizare Video işi desfăşoară 

activitatea un numar de 4 angajaţi. 

 

Atribuţii: 

1. Asigură supravegherea permanent a zonei date în responsabilitate (ex. Spatii verzi, 

unități școlare, intersecții, piața, etc.); 

2. Monitorizează zona de competența prin panoramare, mişcarea permanent a camerelor 

mobile pentru căutarea de evenimente și focalizare/transfocare pentru detalii; 

3. Observă, constată, identifică și reține prin focalizare/transfocare semnalmentele 

individuale de identificare (ale persoanei sau auto) precum și intinerarii de deplasare ale 

faptuitorului și informează șeful centrului, prin transferul de imagini, care informează 

Poliția Locală, despre orice fapte de natura, contravențională/infractională, privitoare la 

încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și linistii publice, curățenia 

localității, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și faptele care 

afectează climatul social (comerciați ambulanți, etc.); 

4. Observă și informează deîndată seful centrului despre producerea unor evenimente (ex. 

Incendii, explozii, avarii, accidente, catastrofe natural sau catastrofe); 
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5. Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organeloe abilitate datele cu privire la aspectele 

de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, pe care le-a observant cu 

ocazia împlinirii serviciului; 

 

 

 

VI. COMPARTIMENT AUDIT 

  

ART. 54. În cadrul Compartimentului Audit   işi desfasoară activitatea un   funcţionar public de 

execuţie. 

   

Atribuţii: 

 

1. Elaborează norme metodologice specifice instituţiei publice  cu avizul  U.C.A.A.P.I.; 

2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat 

diferitelor structuri, prin preluarea sugestiilor conducătorului instituţiei, ţinând cont de 

recomandările curţii de conturi și de solicitările U.C.A.A.P.I. ; 

3. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate , economicitate ,eficienţă şi eficacitate; 

4. Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul instituţiei 

precum şi despre consecinţele acestora; 

5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi remandărilor rezultate din activităţile de 

audit; 

6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

7. În cazul identificării unor ireguralităţi sau posibile prejudicii raportează imediat conducătorului 

instituţiei şi structurii de control intern abilitate; 

8. Realizează următoarele tipuri de audit: auditul de sistem, auditul performanţei şi auditul de 

reguralitate; 

9. Auditează cel puţin odată la 3 ani următoarele : 

- activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate din momentul constituirii 

angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către benefiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite 

din finanțare externă; 

- plăţile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
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- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al 

unităţii administrativ teritoriale; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţii administrativ 

teritoriale; 

- constituirea veniturilor publice , respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

- alocarea creditelor bugetare; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

- sistemulde luare a decizilor; 

- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme 

- sistemele informatice; 

10. Desfăşoară audituri ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional 

necuprinse în planul anual de audit public intern; 

11. Desfăşoară activitatea pe baza  de ordin de serviciu, emis de condcătorul instituţiei publice, care 

prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern; 

12. Notifică tematica în detaliu, programul comun de cooperare, precum şi perioadele în care se 

realizează intervenţiile la faţa locului, conform normelor metodologice; 

13. Elaborează un proiect de raport de audit public  intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit 

public intern; acesta reflectă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările, 

fiind însoţit de documente justificative; 

14. Verifică şi raportează U.C.A.A.P.I. şi conducătorului instituţiei asupra progreselor înregistrate 

în implementarea recomandărilor sale; 

 

VII. COMPARTIMENT ADMINSTRATIA PIEȚEI 

ART.55. 

Atribuţii: 

 

1. Verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor 

legale, şi nu permite accesul altor comercianţi; 

2. Verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social; 

3. Afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi 

tarifele practicate în piaţă; 

4. Sprijină organele de control autorizate; 
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5. Nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente 

în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia; 

6. Stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora; 

7. Asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor 

agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor; 

8. Controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din 

punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în 

domeniu; 

9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre 

închiriat utilizatorilor pieţei; 

10. Asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă 

destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi 

seminţelor; 

11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii 

cântăririlor; 

12. Asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar; 

13. Asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 

30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii 

pieţei; 

 

 

VIII. COMPARTIMENT  PROTECŢIE  CIVILĂ   

ART.56. 

Atribuţii: 

 

 În cadrul Compartimentului Protecţie Civilă  işi desfaşoară activitatea un  funcţionar public de 

execuţie.  

Compartimentul Protecţie Civilă are următoarele atribuţii : 

1. Identifică şi gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe 

teritoriul municipiului Moreni; 

2. Culege, prelucrează, stochează, studiază şi analizează datele şi informaţiile referitoare la protecţia 

civilă; 
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3. Informează şi pregăteşte preventiv  populaţia cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile 

de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi 

revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

4. Organizează şi asigură starea de operativitate şi  capacitatea de intervenţie optimă a serviciilor 

pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

5. Inştiinţează autorităţile publice şi alarmează populaţia în situaţiile de urgenţă; 

6. Asigură protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a 

mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

7. Asigură condiţiile minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict 

armat; 

8. Asigură organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi 

omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea 

utilităţilor publice afectate; 

9. Răspunde de limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe 

timpul conflictelor armate; 

10. Asigură asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul 

conflictelor militare; 

11. Asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie 

civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei şi asigură 

coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor 

de urgenţă. 

12.  Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor 

sau al manifestărilor publice având în vedere următoarele : 

    a) supravegheaza respectarea interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis; 

    b) asigură căile de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane; 

    c) interzice accesul cu materiale şi substanţe periculoase; 

    d) evită formarea de aglomerări de persoane în anumite zone; 

    e) menţine integritatea indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte 

dezastre; 

    f) verifică asigurarea mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări 

de prevenire şi stingere a incendiilor; 

    g) anunţă cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat; 

    h) efectuează prima intervenţie şi coordonează activitatea forţelor şi mijloacelor participante la 

aceasta. 
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13. Organizează activitatea de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce presupune : 

    a) organizarea activităţii de instruire a salariaţilor din primărie şi ai agenţilor economici din 

subordinea primăriei conform prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

    b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoştinţă locuitorilor actele 

normative, reglementările specifice şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor. 

14. Asigură convocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi; 

15. Primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi le 

prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete; 

16. Execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

17. Asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care 

le prezintă spre aprobare; 

18. Difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate documentele emise 

de comitetele respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 

19. Intocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor 

adoptate; 

20. Intocmeşte proiecte de comunicate de presă; 

21. Urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii 

de urgenţă; 

22. Gestionează documentele comitetelor pentru situaţii de urgenţă; 

23.Asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă; 

 

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Protecţie Civilă colaboreaza cu  

următoarele instituţii:  

• Poliţia Municipiului Damboviţa; 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa ‘’Basarab I’’ al Judeţului Dâmboviţa; 

• Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa; 

• Direcţia Sanitar-Veterinară Dâmboviţa; 

• Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Dâmboviţa; 

• Direcţia Judţeană pentru Statistică Dâmboviţa ; 

• Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa; 

• Statia Meteo Dambovita; 
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IX. COMPARTIMENT SERVICIUL VOLUNTAR SITUAŢII DE URGENŢĂ (S .V.S.U.) 

 

 

ART. 57. În cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă îşi desfaşoară 

activitatea un  funcţionar public de execuţie.  

 

Atribuţii: 

1. Organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a SVSU, întocmind, în acest scop, 

programul lunar şi urmăreşte executarea lui întocmai de întreg personalul serviciului, execută 

instruirea metodică a şefilor de grupe; 

2. Participă la instruiri organizate de unităţile teritoriale de pompieri; 

3. Participă la realizarea instructajului general introductiv al personalului ce se încadrează în muncă; 

4. Organizează intervenţia la situaţii de urgenţă şi înlăturarea efectelor negative ale acestora, în care 

scop : 

- întocmeşte documentele operative din planul de apărare privind intervenţia SVSU Moreni la 

situaţii de urgenţă; 

- organizează zilnic intervenţia serviciului pe ture de serviciu şi urmăreşte încadrarea completă a 

grupelor; 

- pregăteşte personalul SVSU Moreni pentru intervenţie prin executarea de exerciţii pe timp de zi şi 

de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi în cooperare cu alte servicii; 

- controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi 

substanţele chimice din dotare, precum şi mijloacele de alarmare să fie în stare de funcţionare; 

- conduce SVSU Moreni în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale şi catastrofelor; 

5. Elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor 

clasificate, potrivit legii; 

 6. Intocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării 

instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

 7.Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 

 8. Asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile 

privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

 9. Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul 

de respectare a acestora; 
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 10. Consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor 

clasificate; 

 11. Informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de 

protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

 12. Acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, 

pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; 

 13. Organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii 

clasificate; 

 14. Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la 

informaţii clasificate; 

 15. Actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; 

 16. Intocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe 

clase şi niveluri de secretizare; 

 17. Prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor 

de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, 

după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; 

 18. Efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

 19. Exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

 

 

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI SI COMPARTIMENTE SUBORDONATE 

PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI: 

 

-DIRECTIA TEHNICA, AUTORITATEA DE AUTORIZARE PENTRU SERVICII DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL  

I. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, PROIECTE 

      

Compartiment Proiecte cu Finanţare Externă 

Compartiment Achiziţii Publice 

Compartiment Investiţii, Devize, Situaţii de lucrări 

Compartiment Unitatea de Monitorizarea Serviciilor Publice 

ART. 58. 

Atribuții: 
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1. Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de 

catre directiile si serviciile din cadrul Primariei municipiului, Moreni in functie de gradul de 

prioritate; 

2. Estimeaza valoarea contractelor de achizitii in baza comunicarilor facute de directiile si serviciile 

interesate, cu privire la alocatiile aferente fiecarei achizitii propuse; 

3. Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform 

legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: 

- publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire); 

- intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;  

- intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 

achizitii publice;  

- asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de 

furnizare produse, servicii si lucrari;  

- intocmirea proceselor verbale la deschidere a ofertelor;  

- analizarea ofertelor depuse;  

- emiterea hotararilor de adjudecare;  

- primirea si rezolvarea contestatiilor;  

- intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;  

- participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;  

- urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si 

termenelor, confirmarea realitatii, regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se 

de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva; 

4. Conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati; 

5. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori 

apar incalcari ale clauzelor contractuale; 

6. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea 

programelor anuale de achizitii publice; 

7. Elaboreaza documentatia tehnico-economica la nivel de devize estimative pentru stabilirea 

volumului de cheltuieli necesare in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii curente si capitale la 

cladirile aflate in patrimoniul municipiului Moreni; 

8. Colaboreaza cu Institutiile de invatamant in vederea constatarii necesarului de lucrari de reparatii 

si intretinere, necesare pentru buna desfasurare a acesctora; 

9. Intocmeste schite si planuri de situatie pentru amenajarea de parcuri si locuri de joaca pentru 

copii; 
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10. Intocmeste si actualizeaza arhiva de documente (note de lucru, devize, situatii de lucrari, schite) 

a lucrarilor efectuate in decursul unui an; 

11. Administreaza elementele de activ si pasiv aflate in  patrimoniul municipiului Moreni in baza 

dispozitiei Primarului. 

12. In perioada reinventarierii, participa efectiv la reinventarierea activelor fixe corporale si 

incorporale si preda pe baza de inventar fiecarui utilizator activele corporale si necorporale; 

12. Intocmeste situatiile de lucrari pentru lucrarile de amenajare si reparare a drumurilor, parcurilor, 

strazilor si trotuarelor din municipiul Moreni ; 

13. Urmareste executarea in termen a lucrarilor pentru amenajarea si repararea retelelor tehnico-

edilitare ce se executa pe domeniul public si privat al municipiului Moreni, in baza  autorizatiei de 

construire si verifica aducerea terenului la forma initiala. 

14. Identifica programele cu finantare externa, intocmeste cererile de finantare pentru investitiile de 

interes local si regional, urmareste stadiul implementarii proiectelor de investitii si propune 

realizarea de proiecte si studii necesare dezvoltarii localitatii pentru accesarea de fonduri 

comunitare ; 

15. Gestioneaza asistenta financiara din imprumuturi externe contractate, intocmeste rapoarte catre 

conducerea primariei si organele interesate cu privire la stadiul implementarii proiectelor si aduce la 

cunostinta cetatenilor informatii cu privire la programele cu finantare externa implementate de 

Primaria municipiului Moreni . 

16. Participă la implementarea proiectelor câştigate şi acţionează pentru continuarea  acestora şi 

după încetarea  finanţării nerambursabile; 

 17. Informeaza primarul despre sursele de finantare  ce pot prezenta interes pentru comunitatea 

locala; 

18. Informeaza primarul cu privire la propunerile avansate de orice persoana fizica sau juridica 

interesata de colaborari cu autoritatea publica locala; 

19. Asigura legatura intre primarie si agentii economici locali cu capital de stat sau privat si 

faciliteaza schimbul de informatii cu acestia; 

20. Asigura legatura de contacte si cooperari interne sa externe; 

21. Asigura legatura cu Agentia de Dezvoltare Regionala, Asociaţia Municipiilor din România, 

Federaţia Autorităţilor Locale din România; 

22. Asigură implementarea  angajamentele asumate prin negocierile pentru aderarea României la 

Uniunea Europeană; 

23. Intocmeste si prezinta la solicitarea primarului sau a consiliului local, rapoarte cu privire la 

exercitarea atributiilor proprii si stadiul implementarii proiectelor; 
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24. Preia şi rezolvă corespondenţa privind Integrarea Europeană; 

25. Colaborează, impreuna cu celelalte servicii, la initierea de proiecte; 

26. Tine  evidenţa  proiectelor derulate în municipiul Moreni pe baza fondurilor U.E. 

27. Intocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru 

proiectele de hotărâri, în vedrea promovării lor în consiliul local; 

28. Desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către cetăţeni a programelor cu 

finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană; 

29. Asigura intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizând derularea Programelor U.E. sau a 

altor programe, anual sau de câte ori se solicita;  

30. Asigurara colaborarea cu autoritatile administratiei locale cu organizatiile societatii civile si 

organizatiile nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor obiective comune; 

 

 

II.  SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 

-Compartiment Valorificare Patrimoniu 

-Compartiment Fond Locativ 

-Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

 

 

ART. 59. Serviciul Valorificare Patrimoniu are în principal  misiunea de a asigura managementul 

bunurilor imobile (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public şi privat al municipiului 

Moreni,  respectiv  valorificarea la potential maxim a acestor bunuri prin proceduri prevazute de 

dispozițiile legislației în vigoare: vânzare,  închiriere, concesionare, schimb imobiliar, superficie, 

asociere, comodat, administrare.  

Derivat din caracterul de serviciu public al administratiei publice locale,  obiectivele 

generale ale Serviciului sunt  :  

 realizarea unor activități operative si de calitate puse in slujba comunitatii locale.  

 actualizarea continua a  evidentelor  tehnico – operative cu privire la bunurile  

imobile  (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public şi privat al municipiului 

Moreni, in vederea valorificării eficiente.  

 îmbunătăţirea continuă a performanţei activităţii realizate în cadrul  serviciului prin 

reducerea birocraţiei  si  creşterii satisfacţiei  cetaţenilor  prin răspunsuri în  termen cât mai 

scurt la cererile şi sesizările acestora.  
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 Perfecţionarea continua şi dezvoltarea competenţelor  personalului (funcţionari 

publici) care ocupă funcții publice în cadrul serviciului. 

ATRIBUŢIILE  GENERALE ALE SERVICIULUI: 

 Gestionarea şi valorificarea  Fondului Funciar la nivelul teritoriului administrativ  al 

municipiului Moreni. 

 Centralizarea  datelor şi informaţiilor cu specific agricol ale municipiului Moreni 

 Valorificarea prin vânzare  a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni.  

 Valorificarea prin vanzare  a imobilelor (terenuri , construcţii cu altă destinaţie decât 

cea de locuință) din proprietatea  privată  a municipiului Moreni. 

 Valorificarea prin închiriere a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni şi a unităților locative aflate în administrarea municipalității (locuinţe 

construite prin ANL). 

 Valorificarea prin  inchiriere,  concesiune/superficie  a terenurilor  proprietatea  

publică /  privată  a municipiului Moreni. 

 Valorificare prin acordarea dreptului de folosinţă gratuită (comodat)/administrare   

asupra imobilelor  din proprietatea  publică  a municipiului Moreni. 

 Acordarea unor drepturi prevăzute de legi speciale beneficiarilor: 

constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, acordarea folosinței 

gratuite asupra terenurilor tinerilor  în scopul construirii unei locuințe. 

 

COMPARTIMENT  FOND FUNCIAR- AGRICOL – CADASTRU 

ART.60 

Atribuții:  

 Asigură rezolvarea problemelor de fond funciar care  decurg din punerea în aplicare 

a Legilor  fondului funciar, respectiv:  verificarea dosarelor depuse de petenţi,  verificarea 

situaţiei juridice a terenurilor solicitate, pregătirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul 

şedinţei Comisiei locale de fond funciar, întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări 

privind modul de aplicare a acestor legi, întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind 

măsurile stabilite de Comisia locală de fond funciar şi hotărârile Comisiei judeţene de fond 

funciar, pregătirea proceselor-verbale de punere în posesie, punerea efectivă în posesie cu 

terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea răspunsurilor pentru diferite instituţii 

(Instituţia Prefectului, Judecătorie, Tribunal, Oficiul de cadastru Dâmbovița, Agenţia 
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domeniilor statului, Poliţia, etc.) privind modul de aplicare a Legilor fondului funciar, 

eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond funciar, titluri de 

proprietate, ordinele Prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.) întocmirea 

diferitelor situaţii, solicitări de avize,  rapoarte ,  note interne pentru alte compartimente din 

cadrul Primăriei sau pentru alte instituţii, întocmirea situaţiilor centralizatoare privind 

stadiul aplicării Legilor fondului funciar; 

 Asigură culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al 

municipiului Moreni, pe suport de hârtie şi în format electronic de date referitoare  la 

gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane 

fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume: 

a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică; 

b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă; 

c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe 

agricole; 

d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu 

principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în 

sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în 

câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa 

cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, 

suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în 

teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în 

câmp; 

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: 

situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului 

aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, 

cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, 

care au activitate pe raza localităţii; 

f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu 

tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului; 

g)aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea 

îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; 

 h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; 

 i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate; 
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 j)menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor 

succesorale înaintate notarilor publici; 

 k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; 

 l) înregistrări privind contractele de arendare; 

 m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

 n) alte menţiuni. 

 Eliberează la cererea celor îndreptăţiţi atestate de producător și carnete de 

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru reglementarea modului de 

desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane 

fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. 

 Întocmeşte adeverinte şi  răspunsuri(după prealabila verificare şi documentare) la 

cererile, sesizările, reclamaţiile repartizate spre rezolvare şi formulate de persoane fizice 

entităţi juridice/instituţii publice /alte compartimente din cadrul primăriei. 

 Asigură activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind actitivităţile specifice 

compartimentului , cu ocazia audienţelor.  

 Desfăşoară activităţi în afara  compartimentului ( deplasari in teren) cu ocazia 

culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol ,  verificării unor reclamaţii, etc.; 

  Colaborarează  cu celelalte compartimente ale Primăriei sau cu alte instituţii din 

municipiul Moreni sau din alte localităţi – în limitele competenţelor legale – în scopul 

clarificării situaţiilor juridice ale unor  imobile (terenuri si constructii) de pe raza 

municipiului. 

 Participă la expertizele dispuse de instanţele judecătoreşti împreună cu experţii 

nominalizaţi de acestea, prin deplasare, şi verificare în teren a unor  imobile (terenuri şi 

construcţii) supuse expertizei şi prin verificarea datelor existente în Registrul  Agricol  şi 

evidenţele cadastrale. 

 Realizează  formalitățile   administrative în vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni 

a dreptului de proprietate al municipiului Moreni asupra construcțiilor si terenurilor care 

sunt valorificate potrivit actelor normative în vigoare si hotărârilor Consiliului Local 

Moreni. 

 Gestioneaza evidenta dosarelor, soluţionează solicitarile si intocmeşte/actualizează   

documentatiile necesare  în vederea aplicării Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.  
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 În scopul soluţionării unor litigii aflate pe rolul   instanţelor  de judecată cu privire la 

fondul funciar al localității (în care Primăria/U.A.T. Moreni/Consiliul Local  este parte 

asigură verificarea evidenţelor (Registre cadastrale şi istorice de rol din Registrele Agricole, 

centralizează  aceste date şi le înaintează compartimentului  juridic al Primăriei în vederea 

solutionarii acestor litigii.  

 Eliberează încrisuri (conform evidenţelor  cadastrale şi agricole) deținute de 

compartiment  la solicitarea altor structuri din  Primărie    în scopul soluţionării dosarelor de 

ajutor social,  ajutoarele la încălzire( gaze naturale + lemne +  energie electrică), alocaţii 

complementare. (Direcţia Asistenţă Socială), a emiterii autorizaţiilor şi certificatelor 

eliberate (Compatiment Urbanism)   precum şi pentru procesul de urmarire şi încasarea  

taxelor şi impozitelor locale(Serviciul Impozite şi Taxe) . 

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie (Direcţia Tehnică) la 

soluţionarea cererilor formulate de persoane fizice prin care se solicita eliberarea 

certificatului de atestare a calităţii de proprietar, activități care constau în  : 

- analiza actelor de proprietate şi a planurilor de amplasament şi delimitare a 

bunului imobil  

- identificarea în teren a imobilelor  şi încheierea proceselor verbale de 

vecinătate 

- întocmirea şi eliberarea certificatului propriu-zis. 

 Înaintează documentaţii către Prefectura Dâmboviţa  pentru obţinerea de către 

petenţi a  Ordinului Prefectului  pentru cotă parte de teren aferentă locuinţelor cumpărate de 

la stat .  

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie(Compartiment Juridic)  la 

analizarea şi soluţionarea unor cereri depuse în baza    Legii 10/2001.  

 Administrează evidenţa contractelor  de folosință teren cu destinație agricolă, 

stabileşte  obligațiile financiare aferente acestora pe care le  transmise pentru urmărire și 

încasare Serviciului Impozite și taxe. 

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului   care se realizeaza anual sau ori de cate ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului  cu ocazia audienţelor. 
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 Întocmeşte  referate , rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobarii Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii centralizatoare, 

etc. , referitoare la actitivităţile specifice compartimentului; 

 

 

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

ART.61. 

Atribuții: 

 

 Elaborează documentaţia necesară pentru valorificarea  prin vânzare cu plata 

integrală şi cu plata in rate la unitățile locative  aflate  in proprietatea privată  a municipiului. 

 Administrează evidenţa  solicitărilor de locuinte cu chirie aflate in aministrarea 

municipalitatii (ANL),  elaboreaza şi pune  la dispozitia comisiei de repartizare  constituită 

conform legii documentele necesare  in vederea repartizării acestor locuinţe. 

 Administreazăevidenţa contractelor de vânzare-cumpărare şi a contractelor de 

inchiriere având ca obiect  unitățile locative  aflate  in proprietatea privată  municipiului şi in 

administrarea municipalității(ANL) . 

 Administrează evidenţa   chiriilor  locuinţa şi  ratelor   locuință rezultate din 

contractele de închiriere şi din contractele de vanzare-cumpărare cu plata în rate  pe care o 

pune la dispozitie Serviciului Impozite şi Taxe pentru  încasare, iar în cazul în care constată 

întârzieri la plata transmite Serviciului Administrație Publică Locală documentele necesare  

în vederea  promovării de către acest serviciu a  acţiunilor necesare (in justiţie/executor 

judecătoresc) pentru recuperarea debitelor restante/rezilierii contractelor/evacuării.   

 Administrează  evidenţa  tehnico-operativă a  terenurilor atestate  in proprietatea 

privată/publică  a municipiului.  

 Eliberează la cerere  adeverinţe lichidare debit pentru achitare integrală  a preţului 

rezultat din vânzarea  unităților locative. 

 Eliberează la cerere  adeverinţe privind achitarea chiriei  pentru unitățile locative  

aflate  in proprietatea privată  a municipiului, sau în administrarea municipalităţii(ANL).  

 Identifică persoanele care ocupă abuziv locuinţele din unitățile locative  aflate  in 

proprietatea privată  a municipiului şi transmite Serviciului Administrație Publică Locală, 

documentele necesare în vederea promovării în instanţă a acţiunilor de evacuare a 

persoanelor în cauză.  
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 Administrează evidenta solicitărilor de locuinte cu chirie aflate in proprietatea 

privată  municipiului Moreni iar in acest sens analizează  şi verifică dosarele depuse de 

solicitanţi şi solicită acestora în scris /verbal dupa caz, completarea/actualizarea dosarelor cu 

documentele necesare potrivit legii, iar ulterior pune  la dispoziţia comisiei constituite  prin 

Dispoziţia Primarului documentele necesare  în vederea repartizarii  locuintelor in speţă . 

 Asigură şi răspunde de întocmirea evidenţei  solicitărilor de locuinţe cu chirie ANL 

aflate în administrarea municipiului Moreni iar in acest sens analizează  şi verifică dosarele 

depuse de persoanele îndreptăţite  şi solicită acestora în scris /verbal după caz, 

completarea/actualizarea dosarelor cu documentele necesare potrivit legii, iar ulterior 

asigură secretariatul comisiei stabilite prin Hotărârea  Consiliului Local Moreni cu privire la 

aprobarea structurii pe domenii de competenţă  a  comisiei sociale de analiză şi repartizare a 

locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L.   

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului  care se realizează anual sau ori de câte ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului cu ocazia audienţelor. 

 Întocmeşte  referate, rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobării Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii centralizatoare, 

etc., referitoare la actitivităţile specifice compartimentului; 

 

COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU 

ART.62. 

Atribuții: 

 Asigură intocmirea  documentaţiei şi realizează demersurile necesare potrivit legii  

pentru valorificarea prin închiriere/vânzare(licitatii publice, negocieri, etc)  a  terenurilor  

şi construcţiilor  proprietatea municipiului Moreni(cu excepţia   unităților locative).  

 Administrează evidenţa contractelor de închiriere/vanzare  cu  obiect  terenuri şi 

construcţii proprietatea municipiului Moreni (cu excepţia   unităților locative). 

 Stabileşte  obligaţiile financiare rezultate  din contractele de  inchiriere cu  obiect  

terenuri şi construcţii proprietatea municipiului Moreni (cu excepţia   unităților locative) 

si transmite Serviciului Impozite si Taxe Locale datele necesare  pentru debitare, 

facturare, incasare,  urmărire, executare silită.  
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 Pune la dispoziţia Serviciului Administrație Publică Locală la solicitare  documentele 

necesare cu privire la contractele închiriere a  terenurilor  si construcţiilor  proprietatea 

municipiului Moreni(cu excepţia   unităților locative) pe care le are in evidenţa in 

vederea  promovării de către acest serviciu  in justitie  a acţiunilor necesare executării 

civile /rezilierii/evacuării.   

 Asigură intocmirea  documentaţiilor  şi realizează demersurile necesare potrivit legii  

pentru valorificarea prin acordarea dreptului de superficie/ dreptului de concesiune, 

administrare, asupra   terenurilor  proprietatea privată/publică  a municipiului Moreni.  

 Administrează evidenţa contractelor de superficie/concesiune cu obiect  terenuri 

proprietatea privată/publică  a municipiului Moreni. 

 Stabileşte  obligaţiile financiare rezultate  din contractele de superficie/concesiune cu 

obiect  terenuri proprietatea privată/publică  a municipiului şi transmite Serviciului 

Impozite şi Taxe Locale datele necesare  pentru debitare, facturare, incasare,  urmărire, 

executare silită.  

 Pune la dispoziţia Serviciului Administrație Publică Locală la solicitare  

documentele necesare cu privire la contractele de superficie/concesiune cu obiect  

terenuri proprietatea privată/publică  a municipiuluiin vederea  promovării de către acest 

serviciu  in justiţie  a acţiunilor necesare executării civile /rezilierii/evacuării.   

 Îndeplinineşte  procesele  preliminare organizării de  licitatii publice conform 

hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului având ca obiect 

vânzarea/închirierea/ acordarea dreptului de superficie/ dreptului de concesiune(după 

caz) asupra imobilelor aflate in proprietatea privată/publică  a municipiului.  

 Administrează Registrul  privind ofertele  şi Registrul contractelor  de concesionare, 

închiriere,  superficie, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Administrează  evidenţa  tehnico-operativă a  construcţiilor  atestate  în proprietatea 

privată/publică  a municipiului.  

 Asigură intocmirea  documentaţiei şi gestionează  procedurile necesare pentru 

valorificarea  terenurilor  şi construcţiilor  din domeniul public şi privat al municipiului 

Moreni care se transmit după caz in administrare,  în folosinţa gratuită  sau  care fac 

obiectul asocierilor în participaţiune şi schimburilor după caz. 

 Actionează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri din domeniul public 

şi privat privind domeniul propriu de activitate   şi intocmeşte documentaţia pentru 

includerea lor în patrimoniu; 
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 Realizează demersurile  necesare (documentaţiile preliminare) și  transmite către  

Consiliul Judetean Dâmbovița documentele necesare completării/modificării/actualizării   

în mod corespunzator a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului 

Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu  modificările şi 

completările ulterioare, potrivit Hotarârilor adoptate de Consiliul Local Moreni  

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului   care se realizează anual sau ori de cate ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului  cu ocazia audienţelor. 

 Întocmeşte  referate, rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobării Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii 

centralizatoare, etc. , referitoare la actitivităţile specifice compartimentului.  

 

 

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI  ȘI COMPARTIMENTE SUBORDONATE 

PRIMARULUI ŞI SECRETARULUI: 

 

 

I. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

 

ART. 63. În cadrul Serviciului Administraţie Publică  işi desfaşoară activitatea un numar de 10 

angajaţi, după cum urmează: 1 şef serviciu şi 9 funcţionari publici de execuţie. 

 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 Compartiment Juridic Contecios 

 Compartiment Îndrumarea Asociaţiilor de Proprietari 

 Compartiment Registratură 

            Compartiment Evidenţa Documentelor, Arhivă 

 Compartiment Relaţii Publice, Consiliere şi Informare Cetăţeni 

  

 Atribuţii: 
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1. Elaborează şi prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul 

municipiului şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, precum şi propunerile 

de modificare şi completare ale acestora; 

2. Organizează activitatea şi conduce evidenţa de urmărire a modului cum sunt îndeplinite 

prevederile Constitutiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui Romaniei, ale hotărârilor 

Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale 

hotărârilor Consiliului Judeţean, ale hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului, de catre 

aparatul propriu de specialitate al consiliului local şi de către instituţiile publice, societăţile 

comerciale, regiile autonome şi serviciile publice de interes local aducând la cunoştinţă primarului 

eventualele ilegalităţi; 

3. Coordonează activitatea de întocmire a informărilor privind starea economică şi socială a 

municipiului Moreni şi le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele 

prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al 

conţinutului cât şi al formei, în concordanţa cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

4. Asigură cadrul juridic şi buna funcţionare a activitaţilor cu caracter juridic din cadrul aparatului 

propriu de specialitate şi pentru consiliul local; 

5. Stabileşte procedura de elaborare, verificare şi adoptare a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziţiilor primarului, precum şi a tuturor celorlalte acte emise in numele consiliului local şi al 

primarului; 

6. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmareşte 

realizarea răspunsului în termenul legal; 

7. Asigură efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat şi pregăteşte lucrările supuse dezbaterii 

consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a 

proiectelor de hotărâri, legalitatea acestora, multiplicarea şi difuzarea materialelor, etc.); 

8. Asigură convocarea consiliului local şi a comisiilor de specialitate în şedinţele ordinare şi 

extraordinare şi aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general; 

9. Pune la dispoziţia membrilor consiliului local intreaga documentatie legată de şedintele de 

consiliu, precum şi actele normative care pot avea legatură cu activitatea consiliului local; 

10. Comunică şi înaintează sub semnatura secretarului municipiului, in termen de 10 zile, dacă 

legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local 

sau de către primar; asigură respectarea dispozitiilor legale privind transparenţa decizională; 

11. Organizează activitatea şi răspunde de arhivarea în condiţiile legii a documentelor emise de 

consiliul local şi primar in numele acestora,   eliberează sub semnatura secretarului municipiului, 
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copii de pe orice act din arhivă consiliului local, cu excepţia celor cu caracter secret, stabilit potrivit 

legii; 

12. Conduce evidenţa declaraţiilor de avere, incompatibilitate şi conflictului de interese, ale   

aleşilor locali; 

13. Lunar analizează  comunicarea la termen a raspunsurilor la cererile sau sesizările primite pentru 

soluţionare; 

14. Organizează activitatea de urmărire a scadenţei termenelor şi punere în aplicare a hotărârilor 

consiliului local şi dispoziţiilor primarului; 

15. Redactează dispoziţiile primarului, monitorizează evidenţa acestora,  asigură difuzarea lor şi 

publicitatea; 

16. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmareşte 

transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate; 

17. Organizează şi asigură desfaşurarea în bune condiţii a dezbaterilor publice ale unor proiecte de 

acte normative, daca acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către 

o altă autoritate publică; 

18. Intocmeşte şi monitorizează evidenţa tuturor documentelor prevazute de lege şi organizează 

acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Preşedintelui României, 

Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi 

animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei; 

19. Face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare; 

20. Face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru organizarea 

adunărilor publice şi a sediilor secţiilor de votare; 

21. Asigură în condiţiile legii efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de 

votare, pentru scrutinurile stabilite şi le predă preşedinţilor acestora; 

22. Asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale; 

23. Întocmeşte nomenclatorul arhivistic, indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi  

propune  emiterea dispoziţiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor 

Naţionale ale Statului; 

24. Ţine evidenţa persoanelor care au pierdut drepturile electorale  şi procedează în conformitate cu 

legea; 

25. Analizează, corespondenţa şi intocmeşte referate pentru notificările depuse conform 

prevederilor Legii nr. 10/2001 republicată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi iniţiază proiectele de dispoziţii în acest 

sens; 



Regulament de Organizare şi Funcţionare 

 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moreni 

 

 64 

26. Asigură prelucrarea, analizarea in cadrul serviciului a unor acte normative ; 

27.  Participă la audienţele acordate de conducere şi  acordă consultanţă juridică; 

28. În calitate de reprezentant al instituţiei, participă la dezbaterea succesiunilor vacante; 

29. Acordă consultanţă juridică în cadrul direcţiilor,  serviciilor , birourilor şi compartimentelor din 

cadrul Primăriei; 

30. Asigură reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Moreni şi a Primarului   în faţa 

instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală, a Notarilor publici, a poliţiei, arbitrajului, a 

celorlalte autorităţi ale administraţiei de stat; 

31. Asigură participarea la conciliere în caz de litigii, contencios; 

32. Asigură participarea, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul Primăriei, la expertize şi 

cercetări la faţa locului a instanţelor de judecată şi a altor organe ale statului; 

33. Întocmeşte şi semnează acţiunile, întâmpinările, concluziile scrise, memoriile pentru recursuri în 

anulare, recursuri, apeluri, actele specifice promovării căilor de atac, adresate instanţelor de 

judecată şi altor autorităţi jurisdicţionale; 

34. Ţine evidenţa litigiilor şi a termenelor stabilite de instanţă ; 

35. Comunică şi urmăreşte titlurile executorii obţinute; 

36. Exercită toate căile de atac extraordinare, în litigiile în care Consiliul Local sau Primăria 

municipiului Moreni sunt parte în proces; 

37. Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri şi de dispoziţii; 

38. Avizează pentru legalitate referatele cu propuneri pentru hotărâri sau dispoziţii; 

39. Participă la licitaţii sau analiza ofertelor în vederea achiziţionării de bunuri sau servicii, 

închirieri, concesionări; 

40. Avizează pentru legalitate copiile de pe actele eliberate din arhivă şi de pe actele solicitate de 

cetăţeni; 

41. Avizează pentru legalitate contractele economice de achiziţii de bunuri şi servicii, de închirieri, 

colaborare şi concesiune, locaţie de gestiune, schimb, vânzare, aprovizionare   precum şi orice alte 

contracte cu caracter economic pe care primăria le încheie cu diverse persoane fizice sau juridice; 

42. Avizează pentru legalitate procesele-verbale încheiate în urma licitaţiilor, sau a celor de analiză 

de ofertă; 

43. Asigură asistenţă juridică şi participă la negocierea şi redactarea actelor, avizelor, convenţiilor, 

acordurdurilor, actelor administrative, acceptarii donaţiilor, etc. pe care le avizează ; 

44. Se documentează în ceea ce priveşte actele normative nou apărute şi asigură aplicarea acestora 

de către toate compartimentele din aparatul propriu al primăriei; 
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45. Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari, la solicitarea acestora, în vederea transformării 

din asociaţii de locatari in asociaţii de proprietari, înfiinţarea şi inregistrarea acestora conform 

prevederilor  legale; 

 46. Asigură atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil;  

47. Solutionează reclamatiile şi  petiţiile primite de la cetăţeni, în termenele şi condiţiile stabilite de 

lege, efectuează verificări şi controale tematice pentru îndrumarea asociaţiilor în luarea masurilor ce 

se impun, pentru eliminarea deficienţelor constatate; 

48. Confirmă dovezile achitarii la zi a cheltuielilor proprietarilor ce-şi înstrăinează apartamentele 

(dovada eliberată de asociaţia de proprietari); 

49. Analizează modul în care se indeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau 

prestatoare de servicii şi asociaţiile de proprietari beneficiare; 

50. Întocmeşte şi semnează acţiunile, întâmpinările, concluziile scrise, memoriile pentru recursuri în 

anulare, recursuri, apeluri, actele specifice promovării căilor de atac, adresate instanţelor de 

judecată şi altor autorităţi jurisdicţionale in litigiile privind asociaţiile de proprietari; 

51. Acordă asistenţă de specialitate (juridică) privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de 

Proprietari; 

52. Acordă sprijin pentru conştientizarea şi îndeplinirea obligaţiilor ce le revin asociaţiilor de 

proprietari şi membrilor acestora pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din 

condominiu. 

53. Întocmeşte şi eliberează referatele necesare pentru înstrăinarea apartamentelor; 

54. Răspunde de legalitatea  şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele întocmite şi 

prezentate; 

55. Participă la solicitarea reprezentantilor asociatiilor de proprietari, la adunari generale, în vederea 

asigurării cadrului legal de desfăşurare a şedintelor; 

56. Acordă consiliere, îndrumare şi sprijin, privind metodologia legală de executare a lucrărilor de 

reparaţii ale hidroizolaţiei sau ale altor elemente apartinând proprietăţii comune; 

57. Efectuează acţiuni de control financiar-contabil asupra activitaţii de gestionare a patrimoniului 

asociaţiilor de proprietari, la solicitarea expresă a membrilor acestora sau a unor instituţii sau 

autoritati publice; 

58. Îndruma si acorda consultanta financiar-contabila asociatiilor de proprietari; 

59. Primeste si verifica situatia patrimoniala anuala a asociatiilor care îsi organizeaza contabilitatea 

în partida simpla; 

60. Îndrumă şi sprijină asociaţia de proprietari pentru indeplinirea de către acestea a obligatiilor ce 

le revin pentru întretinerea şi repararea construcţiilor şi instalatiilor din condominiu;  
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61. Asigură cetăţenilor în mod operativ şi gratuit, cu excepţiile prevăzute de lege, formularele 

tipizate  necesare pentru categoriile de solicitări care presupune completarea unor formulare; 

62. Răspunde de corectitudine şi actualizează periodic lista actelor necesare ce trebuie a fi anexate 

imprimatelor tip; 

63. Asigură  primirea, înregistrarea şi expedierea cererilor şi petiţiilor în format electronic; 

64. Asigură preluarea oricărui tip de solicitare de competenţa administraţiei locale şi asigură 

transmiterea acesteia spre soluţionare compartimentelor de specialitate; 

65. Asigură activitatea de îndrumare, precum şi programe şi informări pentru cetăţeni; 

66. Înregistrează, distribuie, urmăreşte rezolvarea în termen şi expediază corespondenţa; 

67. Preia de la compartimentele funcţionale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului 

arhivistic,  dosarele legate şi opisate; 

68. Asigură ordonarea, depozitarea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă; 

69. Răspunde de selecţionarea şi scoaterea din arhivă a documentelor cu termen expirat si 

intocmirea nomenclatorului arhivistic;  

a. Eliberează copii, certificate , extrase şi adeverinţe de pe documentele din arhivă la solicitarea 

celor interesaţi sub semnătura secretarului; 

b. Depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de 

păstrarea permanent şi a celor scoase din evidenţă; 

c.  Raspunde de selectarea si predarea materialelor la arhivele statului; 

d. Ţine evidenţa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor; 

70. Întocmeşte registrul unic de documente, parafează şi numerotează fiecare registru înscris în 

acesta; 

71. Îndrumă cetăţenii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general; 

72. Asigură la solicitarea scrisă sau verbală, accesul populaţiei la informaţiile de interes public;  

73. Comunică din oficiu informaţiile de interes public prezentate într-o formă accesibilă şi concisă 

care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea publică; 

74.  Asigură  din oficiu şi dă publicităţii un raport periodic de activitate al autorităţii; 

75. Rezolvă solicitările privind informaţiile de interes public şi  organizează funcţionarea punctului 

de informare-documentare; 

76. Primeşte solicitările privind informaţiile de interes public ( verbală sau scrisă) înregistrându-le şi 

eliberând solicitantului confirmare scrisă cu data şi numărul de înregistrare a cererii ; 

77. Realizează o evaluare primară a solicitării stabilind dacă informaţia solicitată este o informaţie 

comunicată din oficiu, furnizată la cerere sau exceptată de la liberul acces, dar nu mai târziu de 5 

zile, despre acest lucru precum şi sursa unde poate fi găsită; 
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78. Redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia 

întârzierii ori a respingerii solicitării; răspunsul se înregistrează şi se transmite persoanei interesate, 

pe suportul solicitat, în termen legal; 

79. Realizează organizarea şi funcţionarea punctelor de informare-documentare;   

80. Participă la ţinerea audienţelor, înregistrează problemele ridicate de cetăţeni, le transmite 

serviciilor cărora le-au fost repartizate, urmăreşte aducerea lor la îndeplinire şi comunică 

rezultatele; 

81. Întocmeşte notele de audienţă şi informează executivul asupra problemelor semnalate la 

audienţe, ţine evidenţa acestora; 

82. Ţine registrul de audienţe;  

83. Ţine evidenţa publicaţiilor, lucrărilor de specialitate şi a celorlalte materiale date spre păstrare 

într-un registru special şi pe bază de fişă; 

 

  In exercitarea atribuţiilor ce îi revin Serviciul Administraţie Publică colaborează cu:  

• Instanţe judecătoreşti de toate gradele;  

• Parchetul Local de pe lângă Judecătoria  Moreni;  

• Poliţia municipiului Moreni;  

• Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa;  

• Direcţia Sanitară Dâmboviţa ;  

• Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat Dâmboviţa;  

• Instituţiile bancare din municipiul Moreni;  

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa;  

• Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  

• Prefectura judeţului Dâmboviţa;  

• Guvernul României ; 

• Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu Primăria municipiului Moreni ; 

• Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor 

 

 

 

II. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢA  PERSOANELOR 

 

ART. 64. În cadrul Serviciului Public Local de  Evidenţa Persoanelor  işi desfaşoară activitatea un 

număr de 7 angajaţi, după cum urmează: 1 şef birou şi 6 funcţionari publici de execuţie. 
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SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 Compartiment Evidenţă a Persoanelor 

 Compartiment Stare Civilă  

 

Atributii: 

1. Actualizează datele din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor pe baza 

documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit 

atribuţiilor ce le revin; 

2. Preia în R.N.E.P  datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale  pentru  

născuţii  vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite in statutul civil al  

persoanei; 

3. Actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare la certificatul de deces, numărul actului, 

data şi locul înregistrării decesului, în baza comunicărilor transmise de personalul cu 

atribuţii de stare civilă care a înregistrat decesul; 

4. Înregistrează în R.N.E.P. comunicările pentru persoanele care au dobândit statutul de 

cetăţean român cu domiciliul în străinătate, transmise de serviciile publice comunitare de 

evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple; 

5. Înregistrează în R.N.E.P. menţiunile operative referitoare la persoanele cu actele de 

identitate expirate, precum şi a menţiunilor referitoare la schimbarea numelui în urma 

divorţului sau căsătoriei; 

6. Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, 

respectiv din documentele cetăţenilor; 

7. Primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor 

de identitate provizorii precum şi cererile privind înscrierea în actul de identitate a menţiunii 

privind stabilirea reşedinţei, în conformitate cu prevederile legale; 

8. Primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, în 

situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, pe baza de 

procură specială, obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din 

statul respectiv; 

9. Primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru care eliberarea primului act de identitate 

este solicitată după împlinirea varstei de 18 ani; 
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10. Identifică – pe baza menţiunilor operative – persoanele urmărite, cele cu interdicţia 

prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor 

legale ce se impun; 

11. Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, 

precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de 

responsabilitate; 

12. Preia imaginea solicitantului, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din 

documentele prezentate sau din R.N.E.P.; 

13. Efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa 

informatizată  şi de  paşapoarte; 

14. Efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării R.N.E.P. şi asociază imaginea 

preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia; 

15. Eliberează cartea de identitate solicitantului şi efectuează în  registrul de evidenţă a cererilor 

pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei, menţiunea privind seria , 

numărul şi data eliberării actului precum şi în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării 

cărţii de identitate;  

16. Furnizează datele cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, la 

cererea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile stabilite de lege; 

17. Expediază şi primeşte corespondenţa prin intermediul poştei militare şi al Poştei Române; 

18. Înregistrează corespondenţa primită şi documentele emise în cadrul serviciului,  în registrele 

corespunzătoare apoi le clasează  în vederea arhivării acestora; 

19. Primeşte corespondenţa şi cărţile de identitate de la D.P.C.E.P. şi respectiv B.J.A.B.D.E.P. 

Dâmboviţa şi le transportă la sediul S.P.C.L.E.P. Moreni;  

20. Participă la desfăţurarea audienţelor, rezolvă petiţiile cetătenilor, potrivit competentelor; 

21. Desfăşoară activităţile necesare pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea 

punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în 

termenele prevăzute de lege; 

22. Inventariează şi distruge prin ardere buletinele şi cărţile de identitate retrase cu ocazia 

eliberării altor acte de identitate sau ca urmare a renunţării ori a retragerii cetăţeniei române 

şi a dobândirii statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate; 

23. Înventariează rebuturile rezultate din activitatea specifică de operare-prelucrare date 

personale în vederea producerii cărţilor de identitate şi de alegător, întocmeşte lunar 

procesul-verbal de inventariere pe care-l înaintează la D.P.C.E.P. Dîmboviţa, iar trimestrial 

înaintează rebuturile la B.J.A.B.D.E.P. Dâmboviţa; 
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24. Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de 

alţi utilizatori); 

25. Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic 

neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; 

26. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pe linie de evidenţă a persoanelor; 

27. Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate; 

28. Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 

29. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi 

eliberează certificate doveditoare; 

30. Inscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă 

aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I 

sau II, după caz; 

31. Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate 

în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume, pe care le 

înaintează la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date spre 

avizare, conform H.G. 64/2011; 

32. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea 

întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe 

linie de stare civilă; 

33. Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în 

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

34. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 

formulare; 

35. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi 

privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice sau juridice; 

36. Eliberează extrase multilingve ale actelor de stare civilă, în baza Convenţiei de la Viena din 

1976, conform H.G.727/2013; 

37. Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa 

familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; 

38. Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea 

sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin 

structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;  

39. Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii; 
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40. Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, în termen de 10 zile de la data 

înregistrării actului , comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu 

privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei în vârstă de 0 – 14 ani, 

precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că 

persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

41. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul 

militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare; 

42. Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele 

Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar, Direcţiei Judeţene de Statistică; 

43. Întocmeşte şi conduce Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii 

succesorale pentru persoanele decedate  şi le înaintează Camerei Notarilor Publici, pentru 

defuncţii cu ultimul domiciliu în Municipiul Moreni a căror moştenire cuprinde bunuri 

imobile; 

44. Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă 

pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora; 

45. Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează 

şi le păstrează în condiţii depline de securitate; 

46. Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate 

auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor; 

47. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – 

parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

48. Ia măsuri de reconstituire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege; 

49. Înaintează Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, exemplarul II 

al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru 

au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I; 

50. Ses*izează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de 

stare civilă cu regim special; 

51. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale 

administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate; 

52. Promovează din oficiu, acţiuni pentru rectificarea, completarea, modificarea sau anularea 

actelor de stare civilă, în condiţiile legii iar la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu 

privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, 

declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii; 
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53. Întocmeşte, eliberează, actualizează şi conduce evidenţa livretului de familie, în condiţiile 

legii; 

54. Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 

55. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în 

scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 

56. Constată desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă conform H.G. 64/2011 şi 

întocmeşte certificatele de divorţ în 3 exemplare originale din care două se înmânează 

părţilor în termenul maxim prevăzut de 5 zile;  

57. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru; 

 

 

III. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

ART.65. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială: 

DIRECTOR EXECUTIV cu următoarea structură subordonată: 

 

Creșa – Moreni 

Compartiment Asistenţă Medicala in unitaţile de învăţământ 

Compartiment Asistență Comunitară 

Compartiment  Asistenți Personali 

Compartiment Evidență și Plata beneficiilor de asistenâţă socială 

Compartiment Juridic, Relaţii cu publicul şi Evaluare Iniţială 

Compartiment  Protecţia copilului şi a persoanelor  vărstnice 

Compartiment Protecţia persoanelor cu handicap 

Compartiment Prestaţii Sociale 

Compartiment Ingrijirea persoanelor vârsnice la domiciliu 

 

 

 

Art. 66. Atribuţiile şi competenţele specifice fiecărui serviciu /birou/ compartiment / centru/creșă 

sunt următoarele: 

   

     COMPARTIMENT CRESA  

Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Moreni. 
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Asigură servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă 

antepreşcolară și funcţionează în baza  legislaţiei specifice creşelor respectiv, a propriului 

regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului 

Moreni, având ca principale atribuții: 

 Dezvoltă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 

dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară; 

 Asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul 

ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării 

copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz; 

 Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; 

 Personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi  realizează o relaţie de 

parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali, în vederea respectării interesului copilului; 

 Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor; 

 Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi; 

 Asigură baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 

abilităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

   COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA IN UNITATILE DE INVATAMANT 

ART.67. 

 Asigură asistenţa medicală pentru preşcolari, elevi şi studenţi care frecventează grădiniţele, 

şcolile şi liceele publice şi particulare autorizate/acreditate din municipiul Moreni şi  

funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin 

hotărâre a Consiliului Local al municipiului Moreni. Îndeplineşte orice alte atribuţii 

prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

     

   COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALA COMUNITARĂ   

ART.68. 

 Identifică activ, în colaborare cu ceilalţi specialişti din cadrul instituţiei, a problemelor 

medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile; 
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 faciliteză accesul populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la 

servicii de sănătate şi sociale; 

 Promovează  atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin 

acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate; 

 Participă la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică 

adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile; 

 Desfăşoară alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice 

ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile; 

 Întocmeşte evidenţe şi documente utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor 

eticii profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei. 

 Furnizează de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale 

personalului cu atribuţii în domeniu. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Relaţiile interne cu: 

 DIRECTORUL  EXECUTIV 

 cu toate serviciile/birourile/compartimentele/centrele/creșele din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Moreni. 

Relaţiile externe cu: 

 Autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Moreni; 

 Direcţia de Statistică Damboviţa; 

 Direcţia de Sănătate Publică Damboviţa; 

 Alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional; 

 Petenţi. 

 

          COMPARTIMENT ASISTENŢI PERSONALI 

ART. 69. 

 Încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali, 

evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;  

 Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali; 

 Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind 

evidenţa asistenților  personali, conform legislaţiei în vigoare; 

 Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege; 
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 Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

 Monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali sociali aflati în propria 

administrare; 

 Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

 Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 

identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

 Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi; 

 Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap, familia 

acesteia; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

  

COMPARTIMENT JURIDIC, RELATII CU PUBLICUL SI EVALUARE INITIALA 

 

ART.70. Este în subordinea directă a directorului executiv. Obiectivul Serviciului Relații cu 

Publicul și Evaluare Inițială este informarea cu profesionalism a cetăţenilor şi a altor părţi interesate 

în relaţiile cu Direcţia de Asistenţă Socială Moreni, oferirea de servicii de calitate privind preluarea 

documentelor şi eliberarea răspunsurilor, pentru soluţionarea cu promptitudine a problemelor 

acestora. 

 

 Realizează diagnoza socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin evaluarea 

nevoilor sociale ale comunităţii; 

 Coordonează măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială în care se pot afla anumite grupuri; 

 Sprijină elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de 

acţiune; 

 Asigurară mijloacele umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor 

de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

 Comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în 
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domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, cu reprezentanţii 

furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

 Promovează drepturile omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile; 

 Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 

socială, a serviciilor de asistenţă socială şi a oricăror solicitări care intră în sfera de 

competenţă a instituţiei; 

 Sprijină identificarea familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, a situaţiilor care impun 

acordarea de servicii şi/sau beneficii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia 

sa; 

 Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

 Asigură consilierea şi informarea populaţiei, a familiilor, a familiilor cu copii în întreţinere, 

asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor 

disponibile pe plan local; 

 Încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

 Oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii 

dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate; 

 Verifică din toate punctele de vedere, documentele prezentate de persoanele fizice şi 

persoanele juridice, în vederea înregistrării lor şi pentru soluţionarea acestora în cadrul 

instituţiei; 

 Preia notele interne, le înregistrează şi le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt 

destinate;  

 Ţine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, propunerilor şi  scrisorilor cetăţenilor; 

 Facilitează accesul mass media la informaţii cu privire la activitatea instituţiei şi se 

preocupă de organizarea de conferinţe de presă şi evenimente de promovare a instituţiei; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Relaţiile interne cu: 

 Director executiv ; 

 cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Moreni. 
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Relaţiile externe cu: 

 autorităţi şi instituţii publice din Municipiului Moreni; 

 organizaţii neguvernamentale; 

 cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional; 

 petenţi. 

 

COMPARTIMENT PRESTAŢII SOCIALE 

 

             ART.71. Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență 

Socială Moreni.  

  Serviciul Social are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în 

situaţie de risc social şi sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale. 

 

 Implementează prevederile legale în vederea înhumării cadavrelor cu identitate necunoscută 

şi fără aparţinători; 

    Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi 

documentaţia necesară în vederea discutării cazurilor de către Comisia pentru analiza şi 

propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă acordate în baza legislaţiei în vigoare; 

 Asigură aplicarea legislaţiei privind asigurarea hranei pentru persoanele aflate într-o situaţie 

vulnerabilă din municipiul Moreni (în regim de cantină socială), potrivit legislaţiei în 

vigoare; 

 Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

potrivit legislaţiei în vigoare; 

 Efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare; 

 Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte; 

 Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social; 

 Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dambovita; 

 Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 

local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 

asistenţă socială; 
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 Verifică îndeplinirea condiţiilor legale în vederea menţinerii condiţiilor de acordare a 

beneficiilor de asistenţă socială; 

 În urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor 

privind veniturile realizate / bunurile aflate în proprietate, calculează şi stabileşte cuantumul 

debitelor şi asigură recuperarea acestora în condiţiile legii şi stabileşte contravenţii  şi aplică 

sancţiuni contravenţionale; 

 Întocmeşte dispoziţii de acordare/neacordare sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din 

bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; 

 Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

 Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

 Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 

excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi 

propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

 Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

 Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

 Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

 Administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii; 

 Monitorizează şi evaluează serviciile sociale şi activităţile aflate în propria administrare; 

 Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi activităţile disponibile; 

 Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

 Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din municipiul Moreni în vederea identificării 

familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile 

de risc de excluziune socială; 

 Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse în 

Planul de acţiune al instituţiei; 

 Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 

serviciile sociale; 
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 Întocmeşte anchete sociale solicitanţilor de locuinţe sociale şi unităţi locative în centrele de 

cazare temporară  

 alocaţii pentru copii; 

 alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor; 

 indemnizaţii pentru creşterea copiilor; 

 facilităţi, în condiţiile legii. 

 Preluarea, verificarea  și introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cererea pentru 

acordarea alocaţiei de stat pentru copii; 

 Preluarea şi verificarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei, emiterea 

dispoziţiilor de acordare/modificare/încetare/respingere privind stabilirea dreptului; 

 Efectuarea anchetei sociale la domiciliul familiei care solicită/beneficiază de alocaţia pentru 

susţinerea familiei şi introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cerere şi în actele 

justificative, verificarea tuturor modificărilor şi întocmirea dispoziţiilor şi referatelor de 

modificare sau de încetare şi transmiterea pe baza de borderouri, la AJPIS Dâmbovița, a 

dispoziţiilor de acordare, modificare, sau încetare, până în data de 5 a lunii următoare; 

 Verificarea documentaţiei depuse de solicitant şi a dosarelor  privind acordarea 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, a stimulentului 

de inserţie, etc, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat şi 

transmiterea către AJPIS Dâmboviţa pe baza de borderou a cererilor înregistrate, însoţite de 

documentele justificative; 

 Implementarea prevederilor legale privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate prin procedura de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniţă; 

 Efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se 

acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu” 

 Întocmirea rapoartelor de monitorizare tutelă, potrivit Ordinului nr. 1733 din 19 august 2015 

privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației de plasament; 

 Acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte 

copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională 

şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului; 

 Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 

lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 

socială; 
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 Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 

local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 

asistenţă socială; 

 Întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială şi le prezintă primarului 

pentru aprobare; 

 Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

 Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

 Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 

excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi 

propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

 Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

 Acordă servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de 

reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu 

venituri reduse; 

 Întocmeşte anchete sociale petenţilor aflaţi în risc socio-locativ, care s-au prezentat în 

audienţă la conducerile Primăriei Municipiului Moreni şi Direcției de Asistență Socială 

Moreni. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

 Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD din stocurile de intervenţie 

comunitare destinate categoriilor de persoane  cele mai defavorizate: organizarea acţiunii, 

informarea cetăţenilor, distribuirea alimentelor, întocmirea de statistici, rapoarte, informări 

şi comunicate de presă cu privire la această acţiune; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

 Relaţiile interne cu: 

 Director executiv ; 

 cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Moreni. 
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Relaţiile externe cu: 

 autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Moreni ; 

 organizaţii neguvernamentale; 

 cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional; 

 petenţi. 

 

COMPARTIMENT PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP  

      

ART. 72. Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială 

Moreni .  

 Are ca obiectiv limitarea fenomenului de cerşetorie, identificarea unor soluţii pentru 

familiile şi persoanele aflate în stare de risc social, întocmirea anchetelor sociale persoanelor adulte, 

potenţialii beneficiari şi posesorii a certificatelor de încadrare in grad de handicap (persoane adulte) 

conform prevederilor legale, precum şi prevenirea marginalizării sociale. 

 

Atributii: 

 

 Limitarea cerşetoriei organizate şi a cerşetoriei agresive care constituie o sursă de pericol 

pentru cetăţenii Municipiului Moreni, luarea măsurilor de protecţie socială în vederea 

prevenirii marginalizării sociale a persoanelor aflate în stare de risc social; 

 Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD din stocurile de intervenţie 

comunitare destinate categoriilor de persoane  cele mai defavorizate: organizarea acţiunii, 

informarea cetăţenilor, distribuirea alimentelor, întocmirea de statistici, rapoarte, informări 

şi comunicate de presă cu privire la această acţiune; 

 Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la persoanele adulte cu handicap şi asistenţii personali 

ai acestora; 

 Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obţinerii 

certificatelor de încadrare a adulților în grad de handicap; 

 Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea angajării 

asistenților personali pentru persoanele adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap 

grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal. 
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 Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus 

la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru persoanele adulte cu handicap, însoțitorii 

sau, după caz, asistenții personali ai acestora; 

 Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus 

la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial; 

 Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus 

la DGASPC în vederea recuperării medicale a bolnavului la domiciliu sau în centre special 

amenajate; 

 Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale bolnavilor încadraţi în grad de 

invaliditate (bolnavi psihici sau cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită) la 

solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale. 

 Propune spre analiză şi soluţionare Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe 

sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea 

Direcției Patrimoniu Imobiliar, cererile pentru locuinţele din Centrele de Cazare Temporară 

nr. 1,2 şi 3; 

 Participă la medierea conflictelor inter şi intracomunitare; 

 Implementează politicile sociale ale Consiliului local al municipiului Moreni cu privire la 

persoanele fără adăpost; 

 Acordă consiliere familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului 

penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea 

domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei 

care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a 

acesteia.  

 În domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi: 

       -  monitorizează şi analizează situaţia persoanelor adulte cu dizabilităţi din unitatea 

administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând 

centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

      -  identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii 

pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

      -  iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în 

colaborare sau în parteneriat  cu persoane juridice, publice ori private; 

     -  elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 
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    -  asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi 

asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

    -    implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap 

familia acesteia; 

    -    încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

    -  colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 

solicitate din acest domeniu. 

 Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

 Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 

excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi 

propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

 Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

 Furnizează şi administrează serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, 

persoanelor vârstnice, precum şi a altor categorii de beneficiari prevăzute de lege, fiind 

responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

 Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

 Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de 

asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 

persoana are dreptul;  

 Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 

servicii sociale; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

 

 

COMPARTIMENT PROTECTIA COPILULUI ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

ART. 73. Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență 

Socială Moreni.  
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Are ca obiectiv principal, asigurarea respectării, promovării şi garantării drepturilor 

copilului în concordanţă cu prevederile legale în vigoare urmărind principiul interesului superior al 

copilului, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi a integrării acestuia în mediul 

familial. 

Atributii: 

 

 Coordonarea măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

 Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor 

de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

 Comunicarea şi colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în 

domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi 

administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi 

cu persoanele beneficiare; 

 Promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile; 

 Reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale; 

 Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de 

Direcţie în planul de acţiune; 

 Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 

servicii sociale; 

 Servicii de consiliere şi informare; 

 Monitorizează şi analizează situaţia minorilor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-

teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi 

sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

 Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

minorii cu dizabilităţi; 

 Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe copiii cu dizabilități, în colaborare 

sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

 Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

 Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi 

asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
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 Încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

 Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 

solicitate din acest domeniu. 

 Acordă servicii sociale de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele 

menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv 

servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

 Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi 

modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 

informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale; 

 Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

 Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

prevenirea separării copilului de familia sa; 

 Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le 

acordă, în condiţiile legii; 

 Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 

obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

 Asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 

alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a 

comportamentului delincvent; 

 Vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi 

urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

 Înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 

protecţie specială, în condiţiile legii; 

 Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită 

drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 

protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

 Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest 

domeniu; 
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 Urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de 

tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de 

interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc. 

 Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

 Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

 Furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului şi familiei, prevăzute de 

lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

 Prevenirea separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a 

abandonului şcolar, dar şi consilierea părinţilor care, din cauza sărăciei, consumului de 

alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti; 

 Efectuarea şi întocmirea anchetelor sociale specifice domeniului de activitate; 

 Monitorizarea relațiilor personale ale copilului, cu celălalt părinte, în cazul în care părintele 

la care locuiește copilul, împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale 

copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit 

de părinți; 

 Consilierea și informarea persoanelor desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în 

străinătate și confirmate de instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada 

absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea 

dezvoltării copilului; 

 Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii 

certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap; 

 Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale privind orientarea şcolară şi 

profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în vederea 

angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadrati în gradul de handicap 

grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal; 

 Verificarea pe teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului 

depus la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru reprezentanții legali, însoțitorii sau, 

după caz, asistenții personali ai copiilor cu dizabilități; 

 Monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi 

în situaţie de risc de părăsire; 
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 Centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile 

cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC 

Dâmbovița în care copilul desfăşoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru 

trimestrul anterior. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 Furnizează şi administrează serviciile sociale şi activităţile adresate persoanelor vârstnice 

aflate într-o situaţie de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice sau 

persoane adulte aflate într-o situaţie socio-economică şi/sau medicală deosebită), fiind 

responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

 Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de 

vulnerabilitate aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând 

centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

 Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale sau activităţi centrate pe persoana vârstnică, în 

colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

 Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

 Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi 

asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

 Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de 

asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 

persoana are dreptul;  

 Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 

servicii sociale; 

 Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei vârstnice,  familia 

acesteia; 

 Acordă servicii şi activităţi de asistenţă socială la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

 Acordă servicii şi activităţi, în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei, de consiliere, de 

acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de 

natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale; 

    Verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în 

vederea internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial; 

    Monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane 

vârstnice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
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Relaţiile interne cu: 

 Director executiv ; 

 cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Moreni. 

 

Relaţiile externe cu: 

 autorităţi şi instituţii publice din Municipiului Moreni ; 

 organizaţii neguvernamentale; 

 cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional; 

 petenţi. 

 

 

COMPARTIMENT ÎNGRIJIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE LA DOMICILIU 

ART. 74. 

Atributii: 

 

 supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial în realizarea activitaţilor de baza ale vieţii de zi 

cu zi ( igienă corporală, alimentatie, deplasare în interiorul şi exteriorul locuinţei fără mijloc 

de transport); 

  sprijin în desfaşurarea unora dintre activitaţile instrumentale cotidiene (prepararea hranei, 

activitaţi de menaj, efectuarea cumparaturilor ); 

  oferă asistenţa în amenajarea şi igienizarea locuinţei proprii, în raport cu starea şi 

necesitaţile socio-medicale; 

  acordă primul ajutor în cazurile de urgenţă, mijloceşte asistenţa medicală primară ; 

  stabilirea/restabilirea unor bune relaţii cu familia aparţinatoare (daca aceasta exista) şi/sau 

reinserţia persoanei în familia aparţinatoare; 

  facilitarea integrării sociale în microcolectivitate (vecini de imobil, comunitate religioasă); 

  facilitarea accesului persoanei la serviciile din sfera asistenţei şi protecţiei sociale (ajutor 

social, cantină de ajutor social, CAR Pensionari, magazine cu regim special...); 

  oferirea de informaţii vizând serviciile acordate de instituţiile (ne)guvernamentale; 

  consiliere juridică; 
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  oferă asistentă socială şi emotională. Aceasta presupune incurajarea şi ajutarea persoanelor 

să devină independente. 

  oferă asistenţă în rezolvarea problemelor administrative. 

  insoţeşte beneficiarul în caz de nevoie pentru rezolvarea problemelor personale; 

 

Relaţiile interne cu: 

 Director executiv ; 

 cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Moreni. 

 

Relaţiile externe cu: 

 autorităţi şi instituţii publice din Municipiului Moreni ; 

 organizaţii neguvernamentale; 

 cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional; 

 petenţi. 

 

 

COMPARTIMENT EVIDENTA SI PLATA BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA 

ART.75. 

Atributii: 

 Întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor 

individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii 

pentru asistenții personali; 

 Întocmeşte statul de personal al asistenţilor personali, precum şi a fişei colective de 

prezenţă; 

 Întocmeşte statele de plată pentru asistenții personali, în baza centralizării datelor din 

pontaje, cereri de concedii de odihnă și concediilor medicale; 

 Întocmeşte şi verifică foia colectivă  de prezenţă a asistenților personali; 

 Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind, numărul de angajaţi, 

drepturile salariale lunare ale asistenților personali etc.; 

 Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz; 

 Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 
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 Efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare; 

 Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte; 

 Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social  

 Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Damboviţa; 

 Intocmeşte şi ţine evidenţa Registrului unic privind acordarea prestaţiilor sociale; 

 Intocmeşte situaţiile centralizatoare cu diferite prestaţii sociale pe care le transmite 

instituţiilor/compartimentelor abilitate de a efectua plata acestora; 

ART.76. Direcția de Asistență Socială Moreni este un serviciu public de interes local . 

ART. 77. În cazul desfiinţării Direcției de Asistență Socială Moreni, patrimoniul acesteia revine 

Consiliului Local al municipiului Moreni. 

ART. 78. Direcția de Asistență Socială Moreni dispune de arhivă proprie în care păstrează, în 

conformitate cu prevederile legale: 

 Documente specifice activităţii sale curente 

ART. 79. Personalul Direcției de Asistență Socială Moreni este obligat: 

 Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament 

 Să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor 

specifice 

 Să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a sarcinilor specifice 

 Să informeze petenţii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi 

să-i trateze cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor 

 

 

IV. DIRECTIA CULTURA, TINERET SI SPORT 

 

ART. 80. In cadrul Directiei Cultura, Tineret si Sport isi desfasoara activitatea un director executiv, 

2 functionari publici de executie si 22 persoane contractuale. 

 

 DIRECŢIA CULTURA, TINERET ŞI SPORT 

Compartiment Bibliotecă 

Compartiment Sala Sport ROMI GOICEA 
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Compartiment Club Sportiv Municipal 

Compartiment Sala Sport LICEU TEHNOLOGIC PETROL 

Compartiment Activitati Culturale, Comunicare 

Compartiment Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Compartiment Clubul Flacara Moreni 

 

Atributii : 

 

1. Promoveaza initiative pentru sustinerea activitatii culturale la nivelul municipiului Moreni; 

2. Contribuie la intarirea coeziunii organizationale si la dezvoltarea si perfectionarea sistemului de 

comunicare si relationare dintre autoritatea locala si mediul extern; 

3. Sprijina organizatoric actiunile cultural-istorice,consacrate unor evenimente nationale sau locale; 

4. Dezvolta si valorifica potentialul cultural al municipiului Moreni,in formele sale institutionalizate 

si atrage personalitatile culturale,in vederea implicarii lor in sustinerea unor actiuni de profil; 

5. Asigura legaturile cu unitatile de cultura aflate in subordinea primariei si le sprijina in rezolvarea 

propriilor activitati; 

6. Elaboreaza programe de implicare a institutiilor profesioniste de cultura in viata comunitatii si a 

scolii; 

7. Promoveaza schimburi culturale intercomunitare si internationale in sprijinirea comunitatilor 

etnice in proiecte de interes local ce vizeaza actul educational; 

8. Elaboreaza planuri si propuneri privind implicarea scolii, a cadrelor didactice si cea a elevilor in 

viata comunitatii; 

9. Initiaza actiuni si propuneri privind stimularea performantelor scolare extracurriculare; 

10. Redacteaza buletinul informativ al primariei municipiului Moreni impreuna cu colectivul de 

redactie; 

11. Redacteaza si tehnoredacteaza diplome, invitatii, caiete-program, afise, programele 

manifestarilor cultural-artistice traditionale, precum si a celor cu caracter ocazional; 

12. Pregateste organizeaza si promoveaza manifestarile cultural-artistice majore, desfasurate cu 

sprijinul sau sub egida primariei; 

13. Informează cu caracter general asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale 

sau naţionale;   

14. Pune la dispoziţia turiştilor materiale de promovare locale, regionale sau naţionale;  Informează 

cu privire la oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 

15.  Informează cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport;  
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16.  Organizează manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional; 

17. Consiliază cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca 

serviciu cu titlu gratuit;   

18. Cooperează cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei 

publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regională etc.); 

19. Cooperează cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizeaza la cererea  acesteia date 

statistice referitoare la circulaţia turistică locală ; 

20. Efectuează activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, 

structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, 

în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea publică centrală pentru 

turism;   

21. Oferă informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se 

înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice; 

22. Constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente; 

23. Asigură servicii de împrumut a documentelor la domiciliu şi de consultare în spaţii de lectură 

corespunzătoare, precum şi de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă;  

24. Organizează cataloage în sistem tradițional şi formează şi  îndrumă utilizatorii în folosirea 

acestor surse de informare;  

25. Desfaşoară sau oferă, la cerere, activitaţi de informare  bibliografică şi de documentare, în 

sistem tradiţional sau informatizat, elaborează bibliografia locală curentă;  

26. Facilitează, potrivit resurselor, accesul utilizatorilor la alte colecţii şi baze de date, prin 

împrumut interbibliotecar sau servicii de accesare şi comunicare la distanţă;  

27. Iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi 

automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor 

culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă. 

28. Asigura performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale; 

29. Faciliteaza mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta;  

30. Asigura incadrarea sportivilor de performanta in sistemul de educatie si deplina integrare sociala 

si profesionala pe toata perioada carierei sportive si dupa; 

31. Promoveaza valentele educative ale sportului; 

32. Initiaza si organizeaza actiuni in vederea atragerii cetatenilor la practicarea sportului; 
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33. Organizeaza competitii sportive conform statutelor si regulamentele federatiilor sportive 

nationale 

 

DIRECŢII, SERVICII ȘI COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI ŞI 

ARHITECTULUI ȘEF 

-DIRECTIA TEHNICA, AUTORITATEA DE AUTORIZARE PENTRU SERVICII DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

 

I. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE 

Compartiment Proiecte cu Finanţare Externă 

Compartiment Achiziţii Publice 

Compartiment Investiţii, Devize, Situaţii de lucrări 

Compartiment Unitatea de Monitorizarea Serviciilor Publice 

 

ART.81. 

Atribuții: 

1. Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de 

catre directiile si serviciile din cadrul Primariei municipiului Moreni in functie de gradul de 

prioritate; 

2. Estimeaza valoarea contractelor de achizitii in baza comunicarilor facute de directiile si serviciile 

interesate, cu privire la alocatiile aferente fiecarei achizitii propuse; 

3. Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform 

legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: 

- publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire); 

- intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;  

- intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 

achizitii publice;  

- asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica, de atribuirea contractelor de 

furnizare produse, servicii si lucrari;  

- intocmirea proceselor verbale la deschidere a ofertelor;  

- analizarea ofertelor depuse;  

- emiterea hotararilor de adjudecare;  

- primirea si rezolvarea contestatiilor;  

- intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;  
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- participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;  

- urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si 

termenelor, confirmarea realitatii, regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se 

de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva; 

4. Conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati; 

5. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori 

apar incalcari ale clauzelor contractuale; 

6. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea 

programelor anuale de achizitii publice; 

7. Elaboreaza documentatia tehnico-economica la nivel de devize estimative pentru stabilirea 

volumului de cheltuieli necesare in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii curente si capitale la 

cladirile aflate in patrimoniul municipiului Moreni; 

8. Colaboreaza cu Institutiile de invatamant in vederea constatarii necesarului de lucrari de reparatii 

si intretinere, necesare pentru buna desfasurare a activitatii institutiilor de invatamant; 

9. Intocmeste schite si planuri de situatie pentru amenajarea de parcuri si locuri de joaca pentru 

copii; 

10. Intocmeste si actualizeaza arhiva de documente (note de lucru, devize, situatii de lucrari, schite) 

a lucrarilor efectuate in decursul unui an; 

11. Administreaza elementele de activ si pasiv aflate in  patrimoniul municipiului Moreni in baza 

dispozitiei Primarului. 

12. In perioada reinventarierii, participa efectiv la reinventarierea activelor fixe corporale si 

incorporale si preda pe baza de inventar fiecarui utilizator activele corporale si necorporale; 

12. Intocmeste situatiile de lucrari pentru lucrarile de amenajare si reparare a drumurilor, parcurilor, 

strazilor si trotuarelor din municipiul Moreni ; 

13. Urmareste executarea in termen a lucrarilor pentru amenajarea si repararea retelelor tehnico-

edilitare ce se executa pe domeniul public si privat al municipiului Moreni, in baza  autorizatiei de 

construire si verifica aducerea terenului la forma initiala. 

14. Identifica programele cu finantare externa, intocmeste cererile de finantare pentru investitiile de 

interes local si regional, urmareste stadiul implementarii proiectelor de investitii si propune 

realizarea de proiecte si studii necesare dezvoltarii localitatii pentru accesarea de fonduri 

comunitare ; 

15. Gestioneaza asistenta financiara din imprumuturi externe contractate, intocmeste rapoarte catre 

conducerea primariei si organele interesate cu privire la stadiul implementarii proiectelor si aduce la 
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cunostinta cetatenilor informatii cu privire la programele cu finantare externa implementate de 

Primaria municipiului Moreni . 

16. Participă la implementarea proiectelor câştigate şi acţionează pentru continuarea  acestora şi 

după încetarea  finanţării nerambursabile; 

 17. Informeaza primarul despre sursele de finantare  ce pot prezenta interes pentru comunitatea 

locala; 

18. Informeaza primarul cu privire la propunerile avansate de orice persoana fizica sau juridica 

interesata de colaborari cu autoritatea publica locala; 

19. Asigura legatura intre primarie si agentii economici locali cu capital de stat sau privat si 

faciliteaza schimbul de informatii cu acestia; 

20. Asigura legatura de contacte si cooperari interne sa externe; 

21. Asigura legatura cu Agentia de Dezvoltare Regionala, Asociaţia Municipiilor din România, 

Federaţia Autorităţilor Locale din România; 

22. Asigură implementarea  angajamentele asumate prin negocierile pentru aderarea României la 

Uniunea Europeană; 

23. Intocmeste si prezinta la solicitarea primarului sau a consiliului local, rapoarte cu privire la 

exercitarea atributiilor proprii si stadiul implementarii proiectelor; 

24. Preia şi rezolvă corespondenţa privind Integrarea Europeană; 

25. Colaborează, impreuna cu celelalte servicii, la initierea de proiecte; 

26. Tine  evidenţa  proiectelor derulate în municipiul Moreni pe baza fondurilor U.E. 

27. Intocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru 

proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în consiliul local; 

28. Desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către cetăţeni a programelor cu 

finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană; 

29. Asigura intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizând derularea Programelor U.E. sau a 

altor programe, anual sau de câte ori se solicita;  

30. Asigurara colaborarea cu autoritatile administratiei locale cu organizatiile societatii civile si 

organizatiile nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor obiective comune; 

 

 

II.   SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 

-Compartiment Valorificare Patrimoniu 

-Compartiment Fond Locativ 

-Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
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ART. 82. 

Serviciul Valorificare Patrimoniu are în principal  misiunea de a asigura managementul bunurilor 

imobile (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public şi privat al municipiului Moreni,  

respectiv  valorificarea la potential maxim a acestor bunuri prin proceduri prevazute de dispozițiile 

legislației în vigoare : vânzare,  închiriere, concesionare, schimb imobiliar, superficie, asociere, 

comodat, administrare.  

Derivat din caracterul de  serviciu public al administratiei publice locale,  obiectivele generale ale 

Serviciului sunt  :  

 realizarea unor activități operative si de calitate puse in slujba comunitatii locale.  

 actualizarea continua a  evidentelor  tehnico – operative cu privire la bunurile  

imobile  (terenuri, construcții)  care apartin domeniului public şi privat al municipiului 

Moreni, in vederea valorificării eficiente.  

 îmbunătăţirea continuă a performanţei activităţii realizate în cadrul  serviciului prin 

reducerea birocraţiei  si  creşterii satisfacţiei  cetaţenilor  prin răspunsuri în  termen cât mai 

scurt la cererile şi sesizările acestora.  

 Perfecţionarea continua şi dezvoltarea competenţelor  personalului (funcţionari 

publici) care ocupă funcții publice în cadrul serviciului. 

ATRIBUŢIILE  GENERALE ALE SERVICIULUI: 

 Gestionarea şi valorificarea  Fondului Funciar la nivelul teritoriului administrativ  al 

municipiului Moreni. 

 Centralizarea  datelor şi informaţiilor cu specific agricol ale municipiului Moreni 

 Valorificarea prin vânzare  a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni.  

 Valorificarea prin vanzare  a imobilelor (terenuri , construcţii cu altă destinaţie decât 

cea de locuință) din proprietatea  privată  a municipiului Moreni. 

 Valorificarea prin închiriere a unităților locative din proprietatea  privată  a 

municipiului Moreni şi a unităților locative aflate în administrarea municipalității (locuinţe 

construite prin ANL). 

 Valorificarea prin  inchiriere,  concesiune/superficie  a terenurilor  proprietatea  

publică /  privată  a municipiului Moreni. 

 Valorificare prin acordarea dreptului de folosinţă gratuită (comodat)/administrare   

asupra imobilelor  din proprietatea  publică  a municipiului Moreni. 
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 Acordarea unor drepturi prevăzute de legi speciale beneficiarilor: 

constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, acordarea folosinței 

gratuite asupra terenurilor tinerilor  în scopul construirii unei locuințe. 

 

COMPARTIMENT  FOND FUNCIAR- AGRICOL – CADASTRU 

ART. 83. 

Atribuții:  

 Asigură rezolvarea problemelor de fond funciar care  decurg din punerea în aplicare 

a Legilor  fondului funciar, respectiv:  verificarea dosarelor depuse de petenţi,  verificarea 

situaţiei juridice a terenurilor solicitate, pregătirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul 

şedinţei Comisiei locale de fond funciar, întocmirea răspunsurilor la diversele solicitări 

privind modul de aplicare a acestor legi, întocmirea diferitelor comunicări, înştiinţări privind 

măsurile stabilite de Comisia locală de fond funciar şi hotărârile Comisiei judeţene de fond 

funciar, pregătirea proceselor-verbale de punere în posesie, punerea efectivă în posesie cu 

terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea răspunsurilor pentru diferite instituţii 

(Instituţia Prefectului, Judecătorie, Tribunal, Oficiul de cadastru Dâmbovița, Agenţia 

domeniilor statului, Poliţia, etc.) privind modul de aplicare a Legilor fondului funciar, 

eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond funciar, titluri de 

proprietate, ordinele Prefectului, copii de pe dosarele de fond funciar, etc.) întocmirea 

diferitelor situaţii, solicitări de avize,  rapoarte ,  note interne pentru alte compartimente din 

cadrul Primăriei sau pentru alte instituţii, întocmirea situaţiilor centralizatoare privind 

stadiul aplicării Legilor fondului funciar; 

 Asigură culegerea şi înscrierea de date şi ţinerea la zi a Registrului agricol al 

municipiului Moreni, pe suport de hârtie şi în format electronic de date referitoare  la 

gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane 

fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume: 

a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică; 

b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă; 

c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe 

agricole; 

d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu 

principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în 

sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în 

câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa 
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cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, 

suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în 

teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în 

câmp; 

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: 

situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului 

aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, 

cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, 

care au activitate pe raza localităţii; 

f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu 

tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului; 

g) aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea 

îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; 

 h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; 

 i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate; 

 j) menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor 

succesorale înaintate notarilor publici; 

 k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; 

 l) înregistrări privind contractele de arendare; 

 m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

 n) alte menţiuni. 

 Eliberează la cererea celor îndreptăţiţi atestate de producător și carnete de 

comercializare a produselor din sectorul agricol pentru reglementarea modului de 

desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane 

fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. 

 Întocmeşte adeverinte şi  răspunsuri(după prealabila verificare şi documentare) la 

cererile, sesizările, reclamaţiile repartizate spre rezolvare şi formulate de persoane fizice 

entităţi juridice/instituţii publice /alte compartimente din cadrul primăriei. 

 Asigură activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind actitivităţile specifice 

compartimentului , cu ocazia audienţelor.  

 Desfăşoară activităţi în afara  compartimentului ( deplasari in teren) cu ocazia 

culegerii datelor pentru înscrierea în registrul agricol ,  verificării unor reclamaţii, etc.; 

  Colaborearează  cu celelalte compartimente ale Primăriei sau cu alte instituţii din 

municipiul Moreni sau din alte localităţi – în limitele competenţelor legale – în scopul 
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clarificării situaţiilor juridice ale unor  imobile (terenuri si constructii) de pe raza 

municipiului. 

 Participă la expertizele dispuse de instanţele judecătoreşti împreună cu experţii 

nominalizaţi de acestea, prin deplasare, şi verificare în teren a unor  imobile (terenuri şi 

construcţii) supuse expertizei şi prin verificarea datelor existente în Registrul  Agricol  şi 

evidenţele cadastrale. 

 Realizează  formalitățile   administrative în vederea întabulării în C.F. U.A.T Moreni 

a dreptului de proprietate al municipiului Moreni asupra construcțiilor si terenurilor care 

sunt valorificate potrivit actelor normative în vigoare si hotărârilor Consiliului Local 

Moreni. 

 Gestioneaza evidenta dosarelor, soluţionează solicitarile si intocmeşte/actualizează   

documentatiile necesare  în vederea aplicării Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.  

 În scopul soluţionării unor litigii aflate pe rolul   instanţelor  de judecată cu privire la 

fondul funciar al localității (în care Primăria/U.A.T. Moreni/Consiliul Local  este parte 

asigură verificarea evidenţelor (Registre cadastrale şi istorice de rol din Registrele Agricole, 

centralizează  aceste date şi le înaintează compartimentului  juridic al Primăriei în vederea 

solutionarii acestor litigii.  

 Eliberează înscrisuri (conform evidenţelor  cadastrale şi agricole) deținute de 

compartiment  la solicitarea altor structuri din  Primărie    în scopul soluţionării dosarelor de 

ajutor social,  ajutoarele la încălzire( gaze naturale + lemne +  energie electrică), alocaţii 

complementare.   (Direcţia Asistenţă Socială) , a emiterii autorizaţiilor şi certificatelor 

eliberate (Compatiment Urbanism)   precum şi pentru procesul de urmarire şi încasarea  

taxelor şi impozitelor locale(Serviciul Impozite şi Taxe) . 

V. Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie 

(Direcţia Tehnică) la soluţionarea cererilor formulate de persoane fizice 

prin care se solicita eliberarea certificatului de atestare a calităţii de 

proprietar, activități care constau în  : 

14. analiza actelor de proprietate şi a planurilor de amplasament şi delimitare a 

bunului imobil  

15. identificarea în teren a imobilelor  şi încheierea proceselor verbale de 

vecinătate 

16. întocmirea şi eliberarea certificatului propriu-zis. 
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 Înaintează documentaţii către Prefectura Dâmboviţa pentru obţinerea de către petenţi 

a  Ordinului Prefectului  pentru cotă parte de teren aferentă locuinţelor cumpărate de la stat .  

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie (Compartiment Juridic)  la 

analizarea şi soluţionarea unor cereri depuse în baza    Legii 10/2001.  

 Administrează evidenţa contractelor de folosință teren cu destinație agricolă, 

stabileşte  obligațiile financiare aferente acestora pe care le  transmise pentru urmărire și 

încasare Serviciului Impozite și taxe. 

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului   care se realizeaza anual sau ori de cate ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului  cu ocazia audienţelor. 

 Întocmeşte  referate , rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobarii Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii centralizatoare, 

etc. , referitoare la actitivităţile specifice compartimentului; 

 

 

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

ART. 84. 

Atribuții: 

 

 Elaborează documentaţia necesară pentru valorificarea  prin vânzare cu plata 

integrală şi cu plata in rate la unitățile locative  aflate  in proprietatea privată  a municipiului. 

 Administrează evidenţa  solicitărilor de locuinte cu chirie aflate in aministrarea 

municipalitatii (ANL),  elaboreaza şi pune  la dispozitia comisiei de repartizare  constituită 

conform legii documentele necesare  in vederea repartizării acestor locuinţe. 

 Administreazăevidenţa contractelor de vânzare-cumpărare şi a contractelor de 

inchiriere având ca obiect  unitățile locative  aflate  in proprietatea privată  municipiului şi in 

administrarea municipalității(ANL) . 

 Administrează evidenţa   chiriilor  locuinţa şi  ratelor   locuință rezultate din 

contractele de închiriere şi din contractele de vanzare-cumpărare cu plata în rate  pe care o 

pune la dispozitie Serviciului Impozite şi Taxe pentru  încasare, iar în cazul în care constată 

întârzieri la plata transmite Serviciului Administrație Publică Locală documentele necesare  
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în vederea  promovării de către acest serviciu a  acţiunilor necesare (in justiţie/executor 

judecătoresc) pentru recuperarea debitelor restante/rezilierii contractelor/evacuării.   

 Administrează  evidenţa  tehnico-operativă a  terenurilor atestate  in proprietatea 

privată/publică  a municipiului.  

 Eliberează la cerere  adeverinţe lichidare debit pentru achitare integrală  a preţului 

rezultat din vânzarea  unităților locative. 

 Eliberează la cerere  adeverinţe privind achitarea chiriei  pentru unitățile locative  

aflate  in proprietatea privată  a municipiului, sau în administrarea municipalităţii(ANL).  

 Identifică persoanele care ocupă abuziv locuinţele din unitățile locative  aflate  in 

proprietatea privată  a municipiului şi transmite Serviciului Administrație Publică Locală, 

documentele necesare în vederea promovării în instanţă a acţiunilor de evacuare a 

persoanelor în cauză.  

 Administrează evidenta solicitărilor de locuinte cu chirie aflate in proprietatea 

privată  municipiului Moreni iar in acest sens analizează  şi verifică dosarele depuse de 

solicitanţi şi solicită acestora în scris /verbal dupa caz, completarea/actualizarea dosarelor cu 

documentele necesare potrivit legii, iar ulterior pune  la dispoziţia comisiei constituite  prin 

Dispoziţia Primarului documentele necesare  în vederea repartizarii  locuintelor in speţă . 

 Asigură şi răspunde de întocmirea evidenţei  solicitărilor de locuinţe cu chirie ANL 

aflate în administrarea municipiului Moreni iar in acest sens analizează  şi verifică dosarele 

depuse de persoanele îndreptăţite  şi solicită acestora în scris /verbal după caz, 

completarea/actualizarea dosarelor cu documentele necesare potrivit legii, iar ulterior 

asigură secretariatul comisiei stabilite prin Hotărârea  Consiliului Local Moreni cu privire la 

aprobarea structurii pe domenii de competenţă  a  comisiei sociale de analiză şi repartizare a 

locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L.   

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului  care se realizează anual sau ori de câte ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului cu ocazia audienţelor. 

 Întocmeşte  referate, rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobării Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii centralizatoare, 

etc., referitoare la actitivităţile specifice compartimentului; 
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COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU 

ART. 85. 

Atribuții: 

 Asigură intocmirea  documentaţiei şi realizează demersurile necesare potrivit legii  

pentru valorificarea prin închiriere/vânzare(licitatii publice, negocieri, etc)  a  terenurilor  

şi construcţiilor  proprietatea municipiului Moreni(cu excepţia   unităților locative).  

 Administrează evidenţa contractelor de închiriere/vanzare  cu  obiect  terenuri şi 

construcţii proprietatea municipiului Moreni (cu excepţia   unităților locative). 

 Stabileşte  obligaţiile financiare rezultate  din contractele de  inchiriere cu  obiect  

terenuri şi construcţii proprietatea municipiului Moreni (cu excepţia   unităților locative) 

si transmite Serviciului Impozite si Taxe Locale datele necesare  pentru debitare, 

facturare, incasare,  urmărire, executare silită.  

 Pune la dispoziţia Serviciului Administrație Publică Locală la solicitare  documentele 

necesare cu privire la contractele închiriere a  terenurilor  si construcţiilor  proprietatea 

municipiului Moreni(cu excepţia   unităților locative) pe care le are in evidenţa in 

vederea  promovării de către acest serviciu  in justitie  a acţiunilor necesare executării 

civile /rezilierii/evacuării.   

 Asigură intocmirea  documentaţiilor  şi realizează demersurile necesare potrivit legii  

pentru valorificarea prin acordarea dreptului de superficie/ dreptului de concesiune, 

administrare, asupra   terenurilor  proprietatea privată/publică  a municipiului Moreni.  

 Administrează evidenţa contractelor de superficie/concesiune cu obiect  terenuri 

proprietatea privată/publică  a municipiului Moreni. 

 Stabileşte  obligaţiile financiare rezultate  din contractele de superficie/concesiune cu 

obiect  terenuri proprietatea privată/publică  a municipiului şi transmite Serviciului 

Impozite şi Taxe Locale datele necesare  pentru debitare, facturare, incasare,  urmărire, 

executare silită.  

 Pune la dispoziţia Serviciului Administrație Publică Locală la solicitare  

documentele necesare cu privire la contractele de superficie/concesiune cu obiect  

terenuri proprietatea privată/publică  a municipiuluiin vederea  promovării de către acest 

serviciu  in justiţie  a acţiunilor necesare executării civile /rezilierii/evacuării.   

 Îndeplinineşte  procesele  preliminare organizării de  licitatii publice conform 

hotarârilor consiliului local și dispozițiilor Primarului având ca obiect 
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vânzarea/închirierea/ acordarea dreptului de superficie/ dreptului de concesiune(după 

caz) asupra imobilelor aflate in proprietatea privată/publică  a municipiului.  

 Administrează Registrul  privind ofertele  şi Registrul contractelor  de concesionare, 

închiriere,  superficie, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Administrează  evidenţa  tehnico-operativă a  construcţiilor  atestate  în proprietatea 

privată/publică  a municipiului.  

 Asigură intocmirea  documentaţiei şi gestionează  procedurile necesare pentru 

valorificarea  terenurilor  şi construcţiilor  din domeniul public şi privat al municipiului 

Moreni care se transmit după caz in administrare,  în folosinţa gratuită  sau  care fac 

obiectul asocierilor în participaţiune şi schimburilor după caz. 

 Actionează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri din domeniul public 

şi privat privind domeniul propriu de activitate   şi intocmeşte documentaţia pentru 

includerea lor în patrimoniu; 

 Realizează demersurile  necesare (documentaţiile preliminare) și  transmite către  

Consiliul Judetean Dâmbovița documentele necesare completării/modificării/actualizării   

în mod corespunzator a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului 

Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu  modificările şi 

completările ulterioare, potrivit Hotarârilor adoptate de Consiliul Local Moreni  

 Participă împreună cu celelalte structuri din  Primărie la activitatea de   inventariere a  

bunurilor din patrimoniul municipiului   care se realizează anual sau ori de cate ori este 

nevoie confom Dispoziţiilor Primarului. 

 Asigură  activitatea  de consiliere a cetăţenilor privind activităţile specifice 

compartimentului  cu ocazia audienţelor. 

 Întocmeşte  referate, rapoarte  de specialitate la proiectele  de hotărâri care se supun 

aprobării Consiliului Local Moreni, procese-verbale de constatare, situaţii 

centralizatoare, etc. , referitoare la actitivităţile specifice compartimentului.  

 

-BIROUL AMENAJAREA TERITORIULUI 

-Compartiment Urbanism 

-Compartiment Amenajarea Teritoriului 

-Compartiment Mediu, Control Comercial, Autoritate de Autorizare pentru Servicii de Transport 

Public Local 
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Atribuții 

ART. 86. In cadrul acestui birou isi desfasoara activitatea un functionar public de conducere şi  5 

functionari publici de executie. 

                                         

Atribuții: 

1. Întocmeste programe de organizare, dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului 

administrativ al municipiului Moreni si asigura urmarirea realizarii lor conform prevederilor legale; 

2. Initiaza întocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pe teritoriul 

administrativ al municipiului Moreni ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri si avizeaza 

toate documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice si juridice 

pe teritoriul localitatii; 

3. Se îngrijeste de aplicarea prevederilor planului urbanistic general si a regulamentului de urbanism 

aferent pe care apoi le detaliaza si reglementeaza prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si 

prin autorizatiile de construire si de desfiintare; 

4. Organizeaza consultarea cetatenilor în vederea avizarii si aprobarii planurilor de urbanism în 

conformitate cu prevederile legale; 

5. Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice si 

de arhitectura, a parcurilor  si a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora; 

6. Propune masurile pentru reabilitarea unor zone si puncte din municipiul Moreni în vederea 

ridicarii gradului de utilitate si estetica urbana în conformitate cu documentatiile de urbanism 

aprobate conform legii; 

7. Propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistica a municipiului Moreni; 

8. Asigura emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice si autorizatiilor de construire si 

desfiintare pe teritoriul municipiului Moreni, în conformitate cu competentele stabilite prin 

legislatia in vigoare ; 

9. Asigura si urmareste respectarea disciplinei în constructii si urbanism; 

10. Urmareste si asigura aplicarea corecta a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare precum si 

proiectarea lucrarilor de cadastru imobiliar, edilitar si a bancilor de date urbane conform HGR nr. 

521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional 

specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane. 

11. Colaboreaza cu celelalte directii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în 

vederea elaborarii bugetului local; urmareste modul de utilizare si asigura gospodarirea fondurilor 

destinate lucrarilor de urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru si protectia mediului; 

12. Urmareste întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale directiei; 
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13. Elibereaza autorizatii de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, 

restaurare, conservare, alte lucrari indiferent de valoarea lor, cai de comunicatii, dotari tehnico-

edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete, pasaje, 

excavari, constructii provizorii de santier si a altor lucrari prevazute de lege; 

14.  Elibereaza autorizatii de desfiintare pentru toate lucrarile mentionate anterior; 

15. Asigura consultarea de catre public a Registrului de autorizatii de construire si certificate de 

urbanism; 

16. Elibereaza certificate de urbanism pentru schimbarea destinatiei constructiilor; 

17. Propune masurile de intrare în legalitate a constructiilor executate fara autorizatii sau prin 

nerespectarea autorizatiilor; 

18. Asigura respectarea disciplinei în constructii si urbanism conform competentelor stabilite de 

legislatia in vigoare; 

19. Întocmeste, când este cazul, procesele verbale de contraventii, conform Legii nr. 50/1991 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare si asigura respectarea masurilor dispuse; 

20. Stabileste masurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la 

documentatia autorizata; 

21. În cazul nerespectarii masurilor din procesul verbal de contraventii, la termenele impuse, 

întocmeste referate pentru Compartimentul Juridic - Contencios în vederea actionarii în instanta; 

22. Urmareste cu sprijinul Compartimentului Juridic - Contencios modul de solutionare a proceselor 

verbale de contraventii, respectiv darea lor în debit sau rezolutia instantelor judiciare; 

23. Urmareste regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrarilor autorizate pe baza 

declaratiilor înregistrate;  

24. Transmite Serviciului Taxe şi Impozite lista cu beneficiarii autorizatiilor de construire ce nu au 

transmis declaratiile cu valoarea finala a lucrarilor pentru stabilirea taxei de regularizare în vederea 

sanctionarii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

25. Urmareste stabilirea penalizarilor pentru neplata valorii regularizate a taxei de autorizare în 

conformitate cu prevederile Legii nr . 227/2015 privind Codul fiscal; 

26. Transmite Serviciului Taxe si Impozite, în vederea initierii executarii silite lista cu beneficiarii 

autorizatiilor de construire ce nu au platit diferentele de taxe de autorizare si penalizarile stabilite 

conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

27. Participa la receptia constructiilor autorizate în baza înstiintarilor transmise la Primaria 

municipiului Moreni de titularii autorizatiilor; 

28. Tine evidenta actelor ce le instrumenteaza si a proceselor verbale de constatare a 

contraventiilor; 
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29. Urmareste derularea programului de proiectare a locuintelor - studii si proiecte pentru 

constructia locuintelor prin:  

- Stabilirea obiectivelor de investitii ce necesita documentatie tehnico- economica;  

- Stabilirea studiilor necesare dezvoltarii in perspectiva a municipiului din punct de vedere 

urbanistic si plan cadastral;  

- Intocmirea planului de studii si proiecte;  

- Intocmirea documentatiei necesare pentru prezentarea spre aprobare de catre Consiliul Local a 

planului de studii si proiecte;  

- Stabilirea prioritatilor in cadrul planului de studii si proiecte aprobat de Consiliul Local;  

- Lansarea comenzilor catre proiectanti pentru intocmirea studiilor si proiectelor cuprinse in planul 

de proiectare aprobat, in functie de alocatiile bugetare;  

- Primirea contractelor de proiectare, avizarea si semnarea lor;  

- Restituirea contractelor de proiectare;  

- Deschiderea finantarii pentru contractele incheiate;  

- Verificarea si avizarea temelor de proiectare pentru anumite studii si planuri de urbanism de 

importanta deosebita intocmite de proiectanti conform contractelor;  

- Urmarirea realizarii documentatiilor contractate in vederea predarii lor la termenele prevazute in 

contract;  

- Prezentarea spre aprobare a Studiilor de Fezabilitate in sedintele de lucru ale Consiliului Local al 

municipiului  Moreni;  

- Intocmirea si depunerea documentatiilor pentru deschiderea de finantare, pe baza  

documentatiilor tehnice avizate; 

30. Urmareste lucrarile de constructii pentru locuintele construite prin Agentia Nationala de 

Locuinte, astfel:  

-respectarea prevederilor din documentatia tehnica;  

-utilizarea materialelor prevazute in proiect;  

- respectarea termenelor intermediare stabilite prin graficele de executie;  

- respectarea clauzelor din contractul de executie;  

- incadrarea in termenul final de contract;  

- stabilirea lunara a lucrarilor fizice executate;  

- participarea la efectuarea receptiei preliminare pentru lucrarile de constructii montaj  

terminate.  

31. Intocmeste documentatia pentru Comisia tehnica de avizare a documentatiilor tehnico-

economice si a Hotararilor de Consiliu; 
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32. Asigura etapele de promovare a investitiilor conform legislatiei in vigoare, tinand legatura cu 

ministerele de resort; 

33. Pentru indeplinirea preverderilor Ordonanta Guvernului nr. 20 / 1994 republicată  asigura:  

- primirea si intocmirea cererilor de expertizare tehnica a locuintelor;  

- intocmirea listei cu cladirile propuse pentru expertizare;  

- intocmirea situatiei privind suma necesara pentru expertizare in anul in curs;  

- inaintarea listei Consiliului Judetean Dambovita si participarea la selectia de oferte pentru 

desemnarea proiectantului care va intocmi expertize;  

- centralizarea cererilor pentru expertizarea cladirilor; 

- intocmirea listei pentru cladirile care se afla in riscul seismic in vederea proiectarii si consolidarii 

lor; 

34. In domeniul investitiilor asigura:  

- Intocmirea propunerilor pentru planul de investitii anual; 

- Definirea planului de investitii anual la nivelul valorii aprobate prin buget; 

- Urmarirea planului anual de investitii in functie de contractele de executare a lucrarilor; 

- Intocmirea propunerilor de reactualizare a planului de investitii pe an si trimestre, pastrand 

neschimbate trimestrele expirate; 

- Tine evidenta datelor necesare pentru fiecare investitie publica; 

- Deschiderea finantarii obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobate; 

35. Întocmeste si propune elementele de tema de proiectare pentru documentatiile de urbanism;  

36. Asigura elaborarea si proiectarea documentatiilor de urbanism (tip P.U.D. sau P.U.Z.) pentru 

obiective de interes local, în vederea concesionarii terenului sau asigurarii investitiilor proprii;  

37. Elaboreaza datele si tema de proiectare pentru P.U.D. si P.U.Z. pentru zonele de protectie cu 

anumite caractere (sanitara, rezervatie urbanistica, etc.) de pe teritoriul municipiului Moreni;  

38. Asigura consultanta tehnica de specialitate privind realizarea unor proiecte de investitii proprii 

cât si verificarea documentatiilor necesare; 

39. Asigura obtinerea avizelor, acordurilor pentru planurile urbanistice finantate din bugetul local, 

precum si documentatia tehnica necesara obtinerii acestora; 

40. Propune organizarea licitatiilor în vederea elaborarii documentatiilor de urbanism prevazute de 

lege; 

41. Studiaza cauzele de regres în activitatea agentilor economici pentru evitarea aparitiei unor 

discontinuitati a aprovizionarii, prestarii de servicii, etc. catre populatie; 

42. Asigura aplicarea prevederilor planurilor urbanistice pe teritoriul municipiului Moreni; 
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43. Propune Primarului promovarea proiectelor de hotarari in domeniu, raspunde de întocmirea 

rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri, in domeniile de activitate ale directiei;  

44. Asigura si raspunde de promovarea proiectelor de hotarari in fata comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local in vederea adoptarii acestora in sedinte; 

45. Supraveghează aplicarea, la nivel local, a prevederilor din legislatia de mediu; 

46. Supraveghează agentii economici în scopul prevenirii poluării accidentale; 

47. Coordonează implementarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile  PET-

uri,hârtie,carton,sticlă şi obiecte din sticlă şi introducerea în municipiu a sistemului de colectare 

selectiva a deşeurilor; 

48. Elaborează instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de 

gestionare a deseurilor in cadrul municipiului; 

49. Promoveaza o atitudine corespunzatoare pentru comunitatea locala in legatura cu importanta 

protectiei mediului in municipiu; 

50. Initiaza si completeaza formularele standard privind accesarea programelor de finantare interne 

si internationale pe teme ecologice, asigurand asistenta tehnica in derularea acestora; 

51. Mentine legatura cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite la 

nivelul municipiului; 

52. Verifica indeplinirea de catre comercianti a conditiilor prevazute de lege pentru actele de comert 

practicate si controleaza modul de desfasurare a activitatii comerciale in locurile si cu respectarea 

obiectului activitatii lor comerciale inscrise in autorizatia de functionare sau in actul de infiintare, 

ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete;  

53. Urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea echilibrata a activitatilor 

comerciale in teritoriu;  

54. Constata si sanctioneaza efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror  

provenienta nu poate fi dovedita in conditiile legii;  

55. Verifica actele si documentele de provenienta a produselor, inregistrarea preturilor, precum si 

modul de intocmire a evidentei contabile primare;  

56. Interzice livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ;  

57. Verifica daca expunerea spre vanzare, vanzarea de marfuri sau orice alte produse se face cu 

specificarea si respectarea termenului de valabilitate;  

58. Controleaza daca agentii economici au intocmit si afisat in unitati, la locurile de desfacere sau 

servire, preturile sau tarifele, categoria de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este 

cazul, a listei de preturi si tarife;  
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59. Verifica daca produsele comercializate, care au standarde romanesti obligatorii referitoare la 

protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, sunt certificate conform actelor normative in 

vigoare;  

60. Controleaza daca comercializarea produselor sau prestarea serviciilor se face conform 

elementelor de identificare prevazute de lege (caracteristici calitative, termene de valabilitate si 

garantie, caracteristici tehnice etc.);  

61. Verifica folosirea practicilor abuzive la vanzarea produselor si prestarea serviciilor;  

62. Controleaza activitatea de comercializare a produselor agro-alimentare in piete, targuri si 

oboare, precum si a actelor legale doveditoare de provenienta sau de originea marfii (certificat de 

producator, chitanta, factura sau aviz de insotire a marfurilor);  

63. Verifica daca exercitiile comerciale se desfasoara de catre comerciantii autorizati in conditiile 

legii;  

64. Verifica daca societatiile au afisat in mod vizibil la intrarea in unitate a orarului de functionare, 

daca acesta se respecta, precum si daca au denumirea societatii afisata;  

65. Controleaza daca vanzarile cu pret redus se fac in conformitate cu prevederile legii;  

66. Urmareste daca exercitarea activitatii de comert cu ridicata si cu amanuntul se exercita in aceasi 

structura de vanzare;  

67. Controleaza modul de pastrare, depozitare sau transport a produselor destinate  

comercializarii;  

68. Verifica daca in incinta unitatilor de invatamant de toate gradele, a caminelor de cazare pentru 

elevi si studenti, in curtile acestor imobile, precum si pe trotuarele sau aleile de acces in aceste 

unitati se comercializeaza ori se expun spre vanzare bauturi alcoolice, tiparituri, inregistrari audio si 

video cu caracter obscen;  

69. Da dispozitii obligatorii, in scris, comerciantilor controlati, in scopul inlaturarii deficientelor 

constatate;  

70. Constata contraventii si aplica sanctiuni in conformitate cu legislatia in vigoare care 

reglementeaza activitatea comerciantilor in domeniile supuse controlului. Constatarea 

contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face potrivit procedurilor prevazute de actele normative 

care reglementeaza activitatile comerciale in cauza, dispozitiile acestora completandu-se cu cele ale 

O.G. nr. 2/2001 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, in masura in care acestea o prevad;  

71. Primeste si verifica documentatia necesara in vederea autorizarii persoanelor fizice si 

asociatiilor familiale, in baza O.G nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

 (acte, avize, autorizari si alte documente care sunt necesare in procesul de avizare);  
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72. Informeaza toti solicitantii cu privire la modalitatea de obtinere a autorizatiilor in baza O.G. nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, in vederea eliberarii autorizatiilor de persoana 

fizica sau asociatie familiala. Informeaza solicitantii cu privire la etapele care trebuiesc parcurse in 

procesul de autorizare precum si costurile pe care le implica autorizarea;  

73. Intocmeste referate in vederea emiterii de catre dl. Primar a dispozitiei de autorizare;  

30. Asigura verificarea, primirea actelor necesare in vederea emiterii de avize in baza Ordinului. nr. 

951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de 

gestionare a deşeurilor, eliberarea acestora, precum si inaintarea catre Prefectura in vederea 

obtinerii autorizatiei de colectare;  

74. Emite notele de plata pentru taxa de eliberare, modificare si viza anuala a autorizatiilor la O.G. 

nr. 44/2008 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, corespunzatoare fiecarei activitati;  

75. La cererea agentilor economici initiaza procedura de anulare a autorizatiilor emise;  

76. Colaboreaza cu alte organe de control in acest domeniu si participa la realizarea in comun a 

unor actiuni de control, stabilind de comun acord si masurile ce se impun pentru imbunatatirea 

activitatilor comerciale, de alimentatie publica si de prestari servicii; 

77.  Cunoaşte, respectă şi aplică legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de 

transport public local ; 

78. Primeşte, verifică şi soluţionează documentaţia depusă de persoanele fizice/juridice care solicită 

autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi şi în regim de 

închiriere ; 

79. Primeşte, verifică şi soluţionează documentaţia depusă de transportatorii autorizaţi, în vederea 

schimbării, înlocuirii sau eliberării autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi în regim de 

închiriere; 

80. Ţine evidenţa Registrelor speciale de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme potrivit 

legislaţiei în vigoare ; 

81. Eliberează autorizaţiile de transport pentru transport persoane prin curse regulate în regim taxi şi 

în regim de închiriere; 

82. Cunoaşte şi respectă prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public local ; 

83. Transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată ; 

84. Respectă măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai 

A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate; 
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85. Supune controlului şi pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C datele şi informaţiile 

solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control ; 

86. Exercită capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor 

să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare. 

 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, INTRETINERE, PAZA 

ART. 87. 

Atribuții: 

 

1. Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întreţinere şi de construcţii, 

obiecte de inventar pentru personalul primăriei; 

2. Asigură administrarea mijloacelor fixe aflate în gestiune; 

3. Tine evidenţa autoturismelor care deservesc aparatul propriu al primăriei; 

4. Asigură dotarea instituţiei cu toate cele necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii (birotică, 

papetărie, mobilier, materiale de întreţinere şi curăţenie, materiale p.s.i.,etc.); 

5. Asigură întreţinerea şi curăţenia tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul 

primăriei; 

6. Administrază şi întreţine toate imobilele aflate în primărie; 

7. Asigură întreţinerea şi funcţionarea reţelelor telefonice, electrice şi termice ale instituţiei; 

8. Colaborează cu celelalte servicii ale primăriei în executarea atribuţiilor specifice; 

9. Ţine evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează; 

10. Prezintă la cererea consiliului local şi a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea sa la 

termenul şi în forma solicitată; 

 

In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Tehnică colaborează cu următoarele instituţii:  

• Prefectura judetului Dâmboviţa;  

• Consiliul judetean  Dambovita;  

• Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;  

• Institutul de Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Dambovita;  

• Camera de Conturi Dâmboviţa;  

• Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Administrativ Dambovita;  

• Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita; 

• Directia de Sanatate Publica Dambovita;  
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• Directia Sanitar-veterinara Dambovita;  

• Inspectoratul Judetean de Cultura Dambovita;  

• Grupul Judetean de pompieri Dambovita;  

• Institutii de proiectare-cercetare in domeniu.  

• ROMTELECOM Dambovita;  

• S.C.DISTRIGAZ  Dambovita;  

• S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- Dambovita;  

• Consiliul Judetean;  

• Trezoreria Moreni;  

•  Agenti Economici; 
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CAPITOLUL VII 

 

DISPOZITII FINALE 

 

ART. 88.  Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care 

privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primariilor.  

 

ART. 89.  Sefii compartimentelor sunt obligati sa asigure cunoasterea si respectarea de catre 

întregul personal a prezentului regulament. 

 

ART. 90. Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecarui compartiment functional. 

Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitatile legale de organizare si disciplina 

muncii o solicita.  

 

ART. 91.  Personalul Primariei municipiului Moreni este obligat sa cunoasca si sa respecte intocmai 

prevederile prezentului Regulament.  

 

 

 

 

 

 

 


