
        R O M Â N I A           
 JUDEłUL HUNEDOARA                                                                  
   MUNICIPIUL BRAD                  
   CONSILIUL LOCAL    
                                                            

H O T Ă R Â R E A  NR.103/2008* 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcŃionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care 
se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad. 
 łinând cont de Hotărârea Consiliului local Brad nr. 62/2008 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 42/2008 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad.     
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,a”şi art. 45  din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1 – Se aprobă Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează 
Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad. 
 Art. 3 –  Prezenta hotărâre se va comunica: 
  - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
  - Primarului municipiului Brad  
  - Viceprimarului municipiului Brad 
  - Secretarului municipiului Brad   
  - Serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Brad 
      
BRAD, 18.07.2008 
 

PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ      
      

          Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR 
  
            Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai) şi 1 consilier demisionat ( Potecă 

Vasilică)  
 



 
 
 

 
 

                     - ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 103/2008 - 
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CAPITOLUL I: DISPOZIłII GENERALE 
 

 
Art.1 Regulamentul de organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al primarului  

municipiului Brad a fost elaborat în temeiul prevederilor art.4  alin.2  şi ale art. 36 alin.2 lit.a din Legea 
administraŃiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2 AdministraŃia publică locală a municipiului Brad se organizează şi funcŃionează în 
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităŃii autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, legalităŃii şi  consultării cetăŃenilor în soluŃionarea problemelor locale de 
interes deosebit, având dreptul şi capacitatea efectivă pentru colectivitatea locală să soluŃioneze  şi să 
gestioneze  în numele şi în interesul colectivităŃii locale pe care o reprezintă , treburile publice,  în 
condiŃiile  legii . 

Art.3 (1) AutorităŃile administraŃiei publice prin care se realizează autonomia locală la 
nivelul municipiului sunt Consiliul local al municipiului Brad, ca autoritate deliberativă şi Primarul 
municipiului Brad ca autoritate executivă, aleşi conform legii. 

 (2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcŃionarea, competenŃele şi atribuŃiile, 
precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparŃin municipiului Brad. 

 (3) Autonomia locală conferă autorităŃii administraŃiei publice locale dreptul ca, în 
limitele legii, să aibă iniŃiative în toate domeniile, cu excepŃia celor care sunt date în mod expres în 
competenŃa altor autorităŃi publice. 
              Art.4 Primarul, viceprimarul, secretarul autorităŃii administrativ teritoriale şi aparatul de 
specialitate al primarului constituie o structură funcŃională cu activitate permanentă, denumită 
Primăria municipiului Brad, care duce la îndeplinire  hotărârile Consiliului local şi dispoziŃiile 
primarului, soluŃionând problemele curente ale colectivităŃii locale. 

Art.5 Consiliul local şi primarul funcŃionează ca autorităŃi administrative autonome şi 
rezolvă treburile publice din municipiu, în condiŃiile prevăzute de lege. 

Art.6 Consiliul local al municipiului Brad aprobă, la propunerea primarului, organigrama, 
numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, precum şi Regulamentul de organizare 
si funcŃionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele şi atribuŃiile personalului, în condiŃiile 
prevăzute de lege. 

Art.7 AutorităŃile administraŃiei publice locale ale municipiului Brad au dreptul şi capacitatea 
efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a 
treburilor publice, în interesul colectivităŃii locale pe care o reprezintă. 

Art.8 Sediul Primăriei este în municipiul Brad, strada Republicii nr.18 , telefon 0254612665, 
fax 0254612669,  web: primăriabrad.ro,  E – mail: bradprim@yahoo.com.  

Art.9 Baza materială necesară funcŃionării Primăriei municipiului Brad se asigură din bugetul 
local şi din surse atrase. 

Art.10 Consiliul local al municipiului Brad, la propunerea primarului, aprobă organigrama, 
numărul de personal din Primărie, precum şi Regulamentul de organizare si funcŃionare a acestuia, prin 
care se stabilesc competenŃele şi atribuŃiile personalului, în condiŃiile prevăzute de lege. 
 

CAPITOLUL II 
 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Art.11 AutorităŃile administraŃiei publice locale ale municipiului Brad au dreptul şi 
capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte 
importantă a treburilor publice, în interesul colectivităŃii locale pe care o reprezintă. 

Art.12  AutorităŃile administraŃiei publice locale au iniŃiativă şi hotărăsc, cu respectarea legii 
în probleme de interes local, cu excepŃia celor care sunt date prin lege în competenŃa altor autorităŃi 
publice. În acest sens, autorităŃile locale au responsabilităŃi în următoarele domenii de activitate: 

- respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor; 
- organizarea şi dezvoltarea localităŃii din punct de vedere economic - social, urbanistic şi de 

amenajare a teritoriului, protecŃia mediului; 
- gestionarea financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii; 



- înfiinŃează servicii publice locale; 
- asocierea cu alte consilii locale în vederea administrării în comun a serviciilor şi a 

patrimoniului public şi privat declarat de interes intercomunitar; 
- acordarea de asistenŃă socială, ajutor social şi protecŃie a drepturilor copilului; 
- asigură libera iniŃiativă şi concurenŃa loială asigurând libertatea comerŃului; 
- funcŃionarea instituŃiilor de învăŃământ, sanitare, cultură, tineret şi sport, potrivit legii; 
- organizarea internă a Primăriei; 
- asigurarea ordinii publice; 
- asigurarea desfăşurării activităŃilor culturale, artistice, sportive şi de agrement; 
- prevenirea si limitarea urmărilor calamităŃilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 

epizootiilor; 
- alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivităŃii aflate în sfera de competenŃă a autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 
 

CAPITOLUL III 
 

PATRIMONIUL 
 
 

Art.13 Patrimoniul municipiului Brad este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparŃin 
domeniului public de interes local, domeniului privat al acestuia, la care se adaugă drepturile şi 
obligaŃiile cu caracter patrimonial. 

Art.14 Municipiul Brad, 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.15 Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si 
insesizabile. Domeniul privat este supus dispoziŃiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 

Art.16 Consiliul local al municipiului Brad hotărăşte ca bunurile ce aparŃin domeniului 
public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituŃiilor publice, 
să fie concesionate ori închiriate. Consiliul Local al Municipiului Brad hotărăşte ca o parte din 
bunurile ce aparŃin domeniului public şi privat de interes local să fie declarate bunuri de interes 
intercomunitar şi să fie date în administrare asociaŃiei de consilii locale din care Consiliul local al 
Municipiului Brad face parte.  

Art.17 Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte 
din domeniul privat de interes local, în condiŃiile legii, având obligaŃia inventarierii acestora. 

Art.18 Consiliul local poate da în folosinŃă gratuită, pe termen limitat, imobile din 
patrimoniul lor societăŃilor şi instituŃiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca 
persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activităŃi care satisfac cerinŃele cetăŃenilor din municipiu. 

 
CAPITOLUL IV 

 
BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA  

 
Art.19 FinanŃele municipiului Brad se administrează în condiŃiile prevăzute de lege, conform 

principiului autonomiei locale. 
Art.20 Bugetul municipiului Brad se elaborează, se aprobă şi se execută în condiŃiile legii 

finanŃelor publice locale şi legii administraŃiei publice locale şi ale celorlalte acte normative in 
domeniu. 

Art.21 Veniturile şi cheltuielile bugetului local se desfăşoară pe baza clasificaŃiei bugetare 
stabilite de Ministerul FinanŃelor. 

Art.22 Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul 
municipiului Brad şi din alte surse, în conformitate cu dispoziŃiile legale. 

Art.23 Impozitele si taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al municipiului Brad, în 
limitele şi condiŃiile legii. RedevenŃele pentru serviciile publice delegate se stabilesc de către Consiliul 



local al municipiului Brad, în limitele şi condiŃiile legii şi în raport cu nevoile anuale medii de 
investiŃie pentru patrimoniul public care aparŃine infrastructurii publice a serviciilor.  

Art.24 Din bugetul local se finanŃează în condiŃiile stabilite de lege, acŃiuni social culturale, 
obiective şi acŃiuni economice de interes local, cheltuieli de întreŃinere şi funcŃionare a autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, precum şi alte obiective prevăzute prin dispoziŃii legale. 

Art.25 Primarul municipiului Brad întocmeşte, prin compartimentul de specialitate al 
primăriei şi prezintă spre aprobare Consiliului local programul de achiziŃii precum şi contul de 
încheiere al exerciŃiului bugetar. 
 

 
CAPITOLUL V:CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL 

 
PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI  BRAD 

 
Art.26 (1) Termenul de soluŃionare al actelor şi petiŃiilor adresate Primăriei este de 30 de zile 

pentru situaŃiile în care legea nu prevede altfel. 
(2) Toată corespondenŃa adresată instituŃiei se primeşte şi se înregistrează la registratura 

instituŃiei într-un registrul general de intrare - ieşire, întocmit în acest sens. Acestea se repartizează de 
către secretarul municipiului Brad la compartimentul  responsabil de soluŃionarea lor. 

(3) Deschiderea corespondenŃei ( cu excepŃia celei cu menŃiunea confidenŃial sau 
personal) se face de persoana însărcinată cu acesta. După deschiderea ei, corespondenŃa se 
înregistrează în registru, după care se depune la mapă, secretarul municipiului o prezintă primarului 
sau viceprimarului, după caz, apoi se trece rezoluŃia şi se repartizează compartimentelor responsabile 
de soluŃionare. CorespondenŃa se predă salariaŃilor sau şefilor de compartimente indicate, care 
semnează de primire în rubrica corespunzătoare din registrul de intrare - ieşire. 

(4) PetiŃiile adresate Primăriei municipiului Brad se înregistrează atât în registrul 
general de intrare - ieşire cât şi într-un registru special de petiŃii, care se păstrează la Compartimentul 
RelaŃii cu publicul. 

(5) Prin petiŃie se înŃelege cererea, reclamaŃia, sesizarea sau propunerea formulată în 
scris ori prin poştă electronică.  

(6) PetiŃiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 
petiŃionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(7) Răspunsurile întocmite de compartimentele funcŃionale din cadrul aparatului de 
specialitate  la corespondenŃa  primită spre soluŃionare, poarta acelaşi număr de ieşire, cu numărul de 
înregistrare/intrare la Primăria Brad, dar cu data diferita ( data întocmirii răspunsului).  

(8) FuncŃionarii responsabili de înregistrarea documentelor adresate instituŃiei urmăresc 
ca petiŃiile repartizate spre soluŃionare compartimentelor din cadrul aparatului propriu să se efectueze 
în termenul legal de 30 zile, pentru situaŃiile în care legea nu prevede alt termen. 
  (9) În cazul în care un petiŃionar adresează mai multe petiŃii, sesizând aceeaşi problemă, 
acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate 
petiŃiile primite. 
  (10) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiŃie de la acelaşi petiŃionar 
ori de la o autoritate sau instituŃie publică greşit sesizată, cu acelaşi conŃinut , aceasta se clasează, la 
numărul iniŃial făcându-se menŃiune despre faptul că s-a răspuns. 
  (11) Semnarea răspunsului se face de către primarul municipiului Brad ori de 
viceprimar, de secretar, precum şi de şeful compartimentului şi persoana care a întocmit răspunsul. În 
răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal  al soluŃiei adoptate.  
  (12) Expedierea răspunsurilor către petiŃionar se face numai de către personalul cu 
atribuŃii în acest sens din compartimentul pentru relaŃii cu publicul. 
  (13) FuncŃionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt 
obligate să rezolve numai petiŃiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis să  primească direct cereri a 
căror rezolvare intră în competenŃa lor, cu excepŃia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuŃii, 
precum şi să intervină sau să nu intervină pentru soluŃionarea acestora. 
  (14) AutorizaŃiile, acordurile, avizele şi contractele se semnează de către primar ori de 
viceprimar, de secretar şi de persoana îndreptăŃită conform prevederilor legale. 



  (15) Certificatele, adeverinŃele şi dovezile se semnează de către primar sau viceprimar, 
după caz, de către secretar şi de salariatul care întocmeşte actul, cu excepŃia adeverinŃelor eliberate de 
serviciul de asistenŃă socială şi a adeverinŃelor tip eliberate salariaŃilor de către compartimentul resurse 
umane şi a formularelor solicitate de instituŃiile bancare pe care  este obligatorie semnătura primarului 
şi directorului executiv al direcŃiei economice, respectiv şef serviciu financiar.    
  (16) Păstrarea actelor şi corespondenŃei se face potrivit Legii arhivelor naŃionale şi se 
grupează anual în dosare stabilite prin Nomenclatorul aprobat de Consiliul local şi confirmat de 
DirecŃia judeŃeană a Arhivelor NaŃionale. 
  (17) În al doilea an de la constituire, documentele  se depozitează la arhiva instituŃiei, pe 
bază de inventar (întocmite pe termene de păstrare) şi proces verbal de predare - primire a 
documentelor la arhivă.  
  (18) Persoana responsabilă cu arhiva Primăriei întocmeşte registrul de evidenŃă a  
tuturor intrărilor - ieşirilor din arhivă.  
  (19) Scoaterea documentelor din arhivă se face pe bază de proces verbal . Consultarea 
documentelor din primărie, inclusiv a celor din arhivă nu se poate face decât în cazuri excepŃionale cu 
aprobarea primarului.  
  (20) Documentele din arhivă, cât şi cele oficiale din activitatea curentă, nu pot fi scoase 
din Primărie. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  VVII::  OORRGGAANNIIZZAARREE  ŞŞII  FFUUNNCCłłIIOONNAARREE  
  

SSeeccŃŃiiuunneeaa  11  --  CCoonndduucceerreeaa  PPrriimmăărriieeii  
 

Art.27-(1) Primăria municipiului Brad este o structură funcŃională cu activitate permanentă 
care duce la îndeplinire  hotărârile Consiliului local şi dispoziŃiile primarului, soluŃionând problemele 
curente ale colectivităŃii locale. 

      (2) Primarul este autoritatea executivă a administraŃiei publice, prin care se realizează 
autonomia locală în municipiu. 

(3) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, 
a prevederilor ConstituŃiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 
României, a hotărârilor şi ordonanŃelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local  dispune măsurile 
necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucŃiunilor cu caracter normativ ale 
miniştrilor, ale celorlalŃi conducători ai autorităŃilor administraŃiei publice centrale, ale prefectului 
precum şi a hotărârilor consiliului judeŃean, în condiŃiile legii. 

(4) Primarul funcŃionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile 
publice din localitate, în condiŃiile prevăzute de lege. 

 (5) Primarul îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică. El este şeful administraŃiei 
publice locale şi al aparatului propriu de specialitate  pe care îl conduce şi îl controlează. 

      (6) În exercitarea atribuŃiilor sale primarul emite dispoziŃii cu caracter normativ sau 
individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinŃă publică sau după ce au 
fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 
              Art.28 (1) Viceprimarul este ales de Consiliul local  dintre consilieri, cu votul majorităŃii 
consilierilor locali în funcŃie. 

 (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitorul de drept al acestuia, 
care îi poate delega atribuŃiile sale , semnează actele care presupun executarea atribuŃiilor delegate, 
asumându-şi responsabilitatea acestora. 

Art.29(1) Secretarul municipiului Brad este funcŃionar public de conducere, cu studii 
superioare juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcŃie. 

 (2) Secretarul municipiului îşi desfăşoară activitatea în condiŃiile legii. 
 (3) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuŃii  prevăzute de lege sau încredinŃate de către 

consiliul local ori primar. 
 (4) Secretarul municipiului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancŃiunea 

destituirii din funcŃie. 
(5) Secretarul îndeplineşte, în condiŃiile legii, următoarele atribuŃii: 

a) avizează, pentru legalitate, dispoziŃiile primarului şi hotărârile consiliului local;  



b) participă la şedinŃele consiliului local; 
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaŃia dintre consiliul local şi primar,  

precum şi între aceştia şi prefect; 
d) organizează arhiva şi evidenŃa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziŃiilor 

primarului; 
e) asigură transparenŃa şi comunicarea către autorităŃile, instituŃiile publice şi persoanele 

interesate a actelor prevăzute la lit. c), în condiŃiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public; 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 
comunică ordinea de zi, asigură întocmirea procesului-verbal al şedinŃelor consiliului local şi 
redactează hotărârile consiliului local;  

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local  şi comisiilor de specialitate ale 
acestuia; 

h) alte atribuŃii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar,  după caz. 
 

SecŃiunea 2- Organizarea aparatului de specialitate al primarului  
 

Art.30 Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimentele funcŃionale, 
în condiŃiile legii. Compartimentele de lucru în înŃelesul prezentului regulament sunt direcŃia tehnică, 
serviciul buget, finanŃe, birourile si compartimentele independente, aflate in subordinea Primarului. 
Structura organizatorică şi numărul de personal se va stabili în concordanŃă cu specificul instituŃiei, în 
limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziŃiilor legale. 

RelaŃiile de subordonare ierarhică ale compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate sunt prevăzute în organigramă. 

În cadrul compartimentelor funcŃionale ale aparatului de specialitate al primarului sunt 
încadraŃi funcŃionari publici şi personal contractual. 

Art.31 Legătura intre diferitele compartimente ale Primăriei Municipiului Brad se face prin 
conducătorii acestora, iar legătura cu alte instituŃii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe 
ale administraŃiei de stat, prin reprezentanŃi legali ai Primăriei. 
              Art.32 Şefii compartimentelor prezintă, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este 
nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care  le conduc. 

Art.33 Conducătorii compartimentelor vor colabora permanent în vederea îndeplinirii la timp 
si in mod corespunzător a sarcinilor ce le revin. 

Art.34 În funcŃie de specificul activităŃii fiecăruia, şi în scopul îndeplinirii atribuŃiilor ce le 
revin, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate întocmesc proiecte de hotărâri şi dispoziŃii 
pe care le prezintă Primarului în vederea emiterii acestora sau înscrierii pe ordinea de zi a Consiliului 
local. 

Art.35 Conducătorii compartimentelor, cu aprobarea conducerii Primăriei, vor putea stabili si 
alte sarcini decât cele prevăzute in prezentul Regulament, pentru personalul din subordine. Aceste 
sarcini vor fi prezentate în scris primarului şi asumate sub semnătură de către cei îndreptăŃiŃi sa le 
aducă la îndeplinire. 

Art.36 În cursul programului de lucru se acordă femeilor care nu şi-au întrerupt activitatea 
pentru creşterea copilului, pauze pentru hrănirea copilului, de o jumătate de oră, la intervale de cel 
mult 3 ore, conform prevederilor legale.  

Art.37 (1) EvidenŃa prezenŃei sau absenŃei la program a personalului se asigură prin 
semnătura zilnică, la sosire şi la plecare în condica de prezenŃă pe baza căreia se întocmeşte foaia 
colectivă de prezenŃă. 

    (2)  Nerespectarea în mod repetat a programului de lucru - sosire şi/sau plecare de la 
serviciu constituie abatere disciplinară prevăzută la art.77 alin.2 lit.d din Legea nr.188/1999, 
republicată  şi se sancŃionează în consecinŃă. 

Art.38 SalariaŃii care urmează să efectueze deplasări în interesul serviciului în afara localităŃii 
vor consemna despre aceasta în condica de prezenŃă. MenŃiunea se face, de regulă, la sfârşitul zilei 
precedente celei în care se face deplasarea. 



Art.39 SalariaŃii care, prin natura atribuŃiilor stabilite prin fişa postului, îşi desfăşoară 
activitatea şi pe teren, vor informa agentul comunitar de serviciu de la poarta Primăriei pentru a 
consemna acest lucru în registrul de deplasări, întocmit special în acest sens. 

Art.40 Programul de audienŃă al conducerii Primăriei municipiului Brad este stabilit de către 
primar. Programul de relaŃii cu publicul al compartimentelor şi de organizare al audienŃelor se afişează 
la sediu, în locurile special destinate acestui scop. 

Art.41 Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este stabilit prin 
dispoziŃia primarului municipiului Brad. 

Art.42 Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători 
legale ori în zilele de repaus săptămânal, de către salariaŃii aparatului de specialitate al primarului  sau 
personalul serviciului public de interes local vor fi compensate cu timp liber corespunzător orelor 
lucrate, în termen de 60 zile. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber 
corespunzător nu a fost posibilă, orele suplimentare se plătesc conform prevederilor legale în vigoare, 
prin dispoziŃia scrisă emisă în acest sens. 

Art.43 Primarul, viceprimarul, secretarul împreună cu aparatul de specialitate al primarului 
vor urmări şi vor aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local precum şi prevederile prezentului 
regulament. 

 
SecŃiunea 3- Drepturi şi îndatoriri 

 
 
Art.44 - (1) Primarul şi  viceprimarul au dreptul la un concediu de odihnă plătit pentru fiecare 

an calendaristic. 
     (2) Durata concediului de odihnă anual pentru primar şi viceprimar este de 25 zile 

lucrătoare, care se poate efectua în mai multe fracŃiuni, din care una este de cel puŃin 15 zile lucrătoare. 
     (3) Primarul şi  viceprimarul vor aduce la cunoştinŃa consiliului local, în şedinŃa 

premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia. În aceeaşi şedinŃă, primarul va 
aduce la cunoştinŃă consiliului dispoziŃia referitoare la desemnarea viceprimarului, care îi va îndeplini 
atribuŃiile pe perioada concediului.   

     (4) Primarul şi  viceprimarul nu pot efectua concediul de odihnă simultan. 
                             (5) În afara concediului de odihnă anual, primarul şi viceprimarul au dreptul şi la 
celelalte concedii prevăzute de legislaŃia în vigoare.  

Art.45 (1) SalariaŃii din cadrul aparatului de specialitate al primarului au dreptul , în fiecare 
an calendaristic, la un concediu de odihnă , cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu 
vechimea lor în muncă, după cum urmează: 

-21 zile lucrătoare pentru salariaŃii care au o vechime în muncă de până la 10 ani; 
-25 zile lucrătoare pentru salariaŃii care au o vechime în muncă de peste 10 ani; 

   (2) Planificarea concediului de odihnă al personalului prevăzut la art.13 şi 14 se face 
prin grija compartimentului de resurse umane, în luna decembrie a anului premergător celui în care se 
efectuează concediul.  

  (3) În cazul în care planificarea concediilor de odihnă se face fracŃionat, angajatorul 
este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic 
cel puŃin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

Art.46 Pentru evenimente familiale deosebite, personalul aparatului de specialitate al 
primarului  are dreptul, în afara concediului de odihnă, la zile libere plătite după cum urmează: 

a) pentru căsătoria celui în cauză   5 zile; 
b) pentru naşterea sau căsătoria unui copil  3 zile; 
c) în caz de deces al soŃului/soŃiei sau al unei rude de până la gradul II (III pentru funcŃionarii 

publici) inclusiv       3 zile.  
Art.47 În cazul înregistrării unor temperaturi extreme ( peste +37 grade C sau sub – 20 grade 

C) se vor aplica măsurile prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
Art.48 AcŃiunile de coordonare, îndrumare şi control a activităŃii aparatului de specialitate se 

realizează de către conducerea Executivului, de director, şefii de serviciu/ birouri, cu atribuŃii specifice 
în acest sens , iar legătura cu autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale, agenŃi economici, 



instituŃiile publice şi organizaŃiile neguvernamentale, prin primar, viceprimar, secretar şi şefii 
compartimentelor de specialitate. 

Art.49 (1) Munca prestată de personalul aparatului de specialitate al primarului presupune    
un grad ridicat de organizare şi disciplină. Această organizare şi stabilirea regulilor de disciplină sunt 
de competenŃa primarului .  

 (2) Personalul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice locale 
este obligat să se conformeze dispoziŃiilor primite de la superiorii ierarhici, cu excepŃia cazurilor în 
care consideră ilegale dispoziŃiile primite , caz în care poate  refuza, în scris şi motivat, îndeplinirea 
acestor dispoziŃii. 

  (3) Personalul aparatului de specialitate al primarului este obligat să păstreze secretul 
de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile şi 
documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea atribuŃiilor, cu excepŃia informaŃiilor de interes 
public. 

Art.50 Primarul, viceprimarul , secretarul şi personalul din aparatul de specialitate al 
primarului  răspund, după caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele săvârşite în 
exercitarea atribuŃiilor ce le revin , în condiŃiile legii. 

Art.51  Primarul, viceprimarul, secretarul şi personalul din aparatul de specialitate al 
primarului şi din serviciile publice locale , vor da dovadă de loialitate faŃă de instituŃia Primăriei şi a 
Consiliului local. 

Art.52 Încălcarea cu vinovăŃie de cel încadrat în muncă, indiferent de funcŃia sau postul pe 
care-l ocupă, a obligaŃiilor sale, inclusiv a normelor de comportament, se sancŃionează după caz, 
potrivit legii. 

Art.53 Apărarea bunurilor mobile şi imobile care aparŃin domeniului public şi/sau privat  de 
interes local , reprezintă o îndatorire fundamentală a întregului personal din aparatul de specialitate al 
primarului. 

Art.54 În scopul realizării cu profesionalism şi eficienŃă a atribuŃiilor conferite de legislaŃia în 
vigoare autorităŃilor administraŃiei publice locale, conducerii Primăriei şi compartimentelor de 
specialitate , le revin următoarele obligaŃii: 
a) să garanteze aplicarea principiilor care guvernează exercitarea funcŃiei publice , respectiv: 
- selectarea funcŃionarilor publici pe baza criteriului competenŃei; 
- egalitatea şanselor la intrarea şi promovarea în corpul funcŃionarilor publici; 
- stabilitatea funcŃionarilor publici. 
b) să stabilească atribuŃii , sarcini şi responsabilităŃi specifice fiecărei funcŃii şi loc de muncă prin 

grija şefului compartimentului în care este prevăzută funcŃia respectivă şi să asigure comunicarea 
şi însuşirea acestora de către toŃi salariaŃii  prin intermediul şefilor de compartimente;  

c) să asigure repartizarea proporŃională şi raŃională a sarcinilor de serviciu pe salariaŃi prin fişa 
postului, în funcŃie de pregătire profesională, capacitatea intelectuală şi experienŃa acestora; 

d) să asigure amenajarea şi dotarea corespunzătoare a fiecărui loc de muncă , potrivit specificului 
său, cu mobilierul , aparatura şi rechizitele necesare; 

e) să acorde drepturile băneşti conferite de legislaŃia în vigoare; 
f) să acorde sprijin salariaŃilor pentru participarea acestora la cursuri de perfecŃionare profesională , 

organizate de Institutul NaŃional de AdministraŃie sau de alte instituŃii abilitate potrivit legii, a 
căror durată cumulată este de minim 7 zile pe an; 

g) să programeze concediile de odihnă , cu consultarea salariaŃilor , astfel încât activitatea să nu fie 
conturbată; 

h) să organizeze anual evaluarea performanŃelor profesionale individuale în scopul avansării în 
gradele de salarizare, retrogradării în gradele de salarizare, promovării într-o funcŃie publică 
superioară, şi stabilirii cerinŃelor de formare profesională a acestora ; 

i) să iniŃieze proiecte de hotărâri sau proiecte de dispoziŃii, în domeniile de activitate de care răspund 
; 

j) să finalizeze sarcinile ce le revin prin hotărârile Consiliului local; 
k) să participe la şedinŃele consiliului local şi la şedinŃele de comisii dacă sunt solicitaŃi;    
l) să răspundă direct de rezolvarea în termen a tuturor cererilor , reclamaŃiilor, sesizărilor adresate de 

către cetăŃenii oraşului; 



m) să administreze patrimoniul în mod corespunzător şi să ia măsurile necesare de interzicere a 
folosirii acestuia în alte scopuri sau în afara atribuŃiilor de serviciu; 

n) să studieze, să analizeze şi să propună trimestrial primarului, măsuri pentru îmbunătăŃirea 
activităŃii ce se desfăşoară în Primărie, şi să urmărească permanent simplificarea evidenŃelor, 
reducerea timpului afectat circulaŃiei documentelor, urmărirea operativităŃii în instrumentarea 
acestora;  

o) să îndeplinească orice alte îndatoriri reieşite din legi, ordonanŃe, ordonanŃe de urgenŃă sau hotărâri 
ale guvernului , precum şi prin hotărâri ale consiliului local. 

Art.55 - SalariaŃilor aparatului de specialitate al primarului, funcŃionari publici şi angajaŃi cu 
contract individual de muncă, le revin următoarele îndatoriri:  
a) să îndeplinească cu profesionalism , imparŃialitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle  de 

serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice 
ori prestigiul corpului funcŃionarilor publici; 

b) să îşi însuşească şi să aplice prevederile actelor normative de interes general şi cele specifice muncii 
sale; 

c) să se preocupe permanent de pregătirea profesională , participând la cursurile organizate de 
Institutul NaŃional de AdministraŃie; 

d) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege. 
e)  să acŃioneze pentru creşterea eficienŃei, operativităŃii şi calităŃii activităŃii proprii şi a structurii 

organizatorice din care face parte, excluzând manifestările de formalism şi birocraŃie; 
f) să respecte cu rigurozitate ordinea şi disciplina la locul de muncă, precum şi programul de activitate 

, şi să folosească integral şi în mod eficient timpul de muncă; 
g) să utilizeze şi să păstreze cu grijă bunurile încredinŃate spre folosinŃă şi să gestioneze în mod legal , 

corect şi eficient fondurile băneşti de care răspund.   
h) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecŃia muncii, de apărare împotriva incendiilor şi alte 

norme specifice locului de muncă şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaŃii 
care ar putea pune în pericol viaŃa personală, sau după caz, sănătatea ori integritatea bunurilor 
materiale; 

i) să colaboreze cu salariaŃii din cadrul compartimentului în care sunt încadraŃi pentru îndeplinirea 
atribuŃiilor ce le revin din prezentul regulament.  

j) să îndeplinească orice alte îndatoriri reieşite din legislaŃia în vigoare sau stabilite de şefii ierarhici; 
 

SecŃiunea 4 - Categorii de personal  
 

Art.56 Aparatul de specialitate al primarului cuprinde două categorii de personal, după cum 
urmează: 

• funcŃionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziŃiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, republicată completate cu prevederile legislaŃiei muncii- Codul Muncii. 

• personal angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcŃionar public şi 
căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislaŃiei muncii; 

Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al primarului, se vor aplica în mod 
corespunzător  dispoziŃiile prezentului regulament. 

Art.57 (1) FuncŃionar public este persoana numită într-o funcŃie publică , în condiŃiile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată. 

     (2) FuncŃiile publice din aparatul de specialitate al primarului, se stabilesc în 
condiŃiile legii, la propunerea primarului, prin Hotărâre a Consiliului local Brad, cu avizul AgenŃiei 
NaŃionale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti. 

     (3) FuncŃionarii publici şi personalul contractual răspund, potrivit legii, de 
îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin din funcŃia publică pe care o deŃin, precum şi a atribuŃiilor ce le sunt 
delegate ori primite de la superiorii ierarhici. 
  Art.58 (1) FuncŃiile publice din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 
primarului,    se clasifică astfel: 

• după nivelul atribuŃiilor titularului funcŃiei publice, în : 
- funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de conducere (secretarul 
municipiului, director executiv, arhitect şef, şef serviciu, şef birou); 



- funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de execuŃie (consilier, inspector, 
consilier juridic, auditor, referent şi agent comunitar); 

• după criteriul studiilor necesare ocupării funcŃiei publice, în : 
- funcŃii publice clasa I , cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de 
licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenŃă sau echivalentă; 
- funcŃii publice clasa II , cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de 
scurtă durată , absolvite cu diplomă; 
- funcŃii publice clasa III, cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

(2) FuncŃiile publice de execuŃie sunt structurate pe grade profesionale, după cum 
urmează:     
a)  superior, ca nivel maxim; 
b)  principal; 
c)  asistent; 
d)  debutant. 
Art.59 (1) Pentru ocuparea unei funcŃii publice din aparatul de specialitate, persoana în cauză 

trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condiŃiile prevăzute de Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, republicată şi a H.G.R. nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcŃionarilor publici, precum şi unele condiŃii specifice (vechimea  în specialitatea cerută de 
specificul funcŃiei, studii de specialitate cerute pentru ocuparea funcŃiei, necesitatea şi gradul de  
cunoaştere a unei limbi străine de circulaŃie internaŃională, necesitatea şi nivelul cunoştinŃelor de 
operare/programare pe calculator, etc.) funcŃiei publice vacante, stipulate în anunŃul privind 
organizarea concursului de recrutare organizat. 
         (2) Îndeplinirea tuturor condiŃiilor se atestă de către candidaŃi prin documente scrise , 
eliberate de autorităŃile şi/sau instituŃiile competente. 
             (3) Comisia care îndeplineşte atribuŃiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor 
pentru ocuparea funcŃiilor vacante, nominalizată prin dispoziŃia emisă de primarul municipiului, cu 30 
de zile înaintea datei organizării concursului, verifică îndeplinirea condiŃiilor  de înscriere şi 
întocmeşte lista cu candidaŃii admişi la concurs. În termen de 5 zile preşedintele comisiei de concurs 
transmite, prin secretarul comisiei, rezultatul selecŃiei, în vederea comunicării acestuia . În cazul 
candidaŃilor neselectaŃi comunicarea va cuprinde şi motivele neselectării.  
          (4) Comisia care îndeplineşte atribuŃiile de soluŃionare a contestaŃiilor , nominalizată 
prin dispoziŃia emisă de primarul municipiului , soluŃionează contestaŃiile de candidaŃi cu privire la 
selecŃia dosarelor de înscriere şi de rezultatul final al concursului şi transmite compartimentului resurse 
umane rezultatele contestaŃiilor pentru a putea fi comunicate candidaŃilor. 
          (5)  Candidatul care a câştigat concursul sau a promovat examenul , după caz, este 
numit funcŃionar public prin dispoziŃia primarului municipiului Brad. 

Art.60 Gestiunea resurselor umane şi a funcŃiilor publice , precum şi relaŃia de colaborare cu 
AgenŃia naŃională a FuncŃionarilor Publici, vor fi asigurate de către compartimentul resurse umane. 

Art.61 FuncŃionarii publici debutanŃi sunt persoanele care în urma concursului sau 
examenului , ocupă o funcŃie publică până la definitivare. 

Art.62 FuncŃionarii publici debutanŃi pot fi definitivaŃi numai după parcurgerea perioadei de 
stagiu , care este cuprinsă între 6 luni şi cel mult 2 ani, în funcŃie de nivelul studiilor absolvite, astfel: 

- 6 luni de la numire, pentru funcŃionarii debutanŃi cu studii liceale şi/sau postliceale; 
- 8 luni  de la numire, pentru funcŃionarii debutanŃi cu studii superioare de scurtă durată; 
- 12 luni  de la numire, pentru funcŃionarii debutanŃi cu studii superioare de lungă durată. 
Art.63 (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în 

îndeplinirea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor unei funcŃii publice, formarea practică a funcŃionarilor 
publici debutanŃi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraŃiei publice şi a 
exigenŃelor acesteia.   
   (2) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de primar la 
propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcŃionarul 
public debutant. 
   (3) Documentele de evaluare a activităŃii funcŃionarului public debutant sunt: 



a) raportul de stagiu întocmit de către funcŃionarul public debutant va cuprinde o componentă 
teoretică şi una practică; 

b) referatul întocmit de îndrumător ( funcŃionarul public definitiv numit de primar la 
propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcŃionarul public 
debutant ) la terminarea perioadei de stagiu şi care va cuprinde: 

- descrierea activităŃii funcŃionarului public debutant; 
- aptitudinile pe care le-a dovedit  funcŃionarul public debutant în modul de îndeplinire a 

atribuŃiilor de serviciu; 
- conduita funcŃionarului public debutant în timpul serviciului; 
- concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea 

acesteia. 
c) raportul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară 

activitatea, care va cuprinde: 
- propunerea privind numirea funcŃionarului public debutant într-o funcŃie publică definitivă, în 

situaŃia în care calificativul acordat este „ corespunzător”; 
- propunerea de repetare a perioadei de stagiu, în situaŃia în care calificativul de evaluare este 

„necorespunzător”  ; 
- propunerea de eliberare din funcŃie pentru incompetenŃă profesională, în situaŃia în care 

calificativul de evaluare este „necorespunzător” 
(4)  Perioada de stagiu poate fi repetată numai o singură dată. 
(5) În funcŃie de rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, funcŃionarul 

public debutant poate fi numit funcŃionar public definitiv, sau este eliberat din funcŃia respectivă 
pentru incompetenŃă profesională, în condiŃiile legii. 
               Art.64 (1) FuncŃionarul public definitiv va depune jurământul de credinŃă în faŃa primarului 
şi a doi martori ( viceprimarul şi secretarul municipiului). 

(2) Potrivit legii, funcŃionarul care refuză depunerea jurământului va fi revocat din 
funcŃie. 

Art.65 La numirea şi eliberarea din funcŃie, precum şi la încetarea raportului de serviciu, 
funcŃionarii publici sunt obligaŃi să prezinte primarului declaraŃia de avere. DeclaraŃia de avere se 
actualizează anual, potrivit legii. 

Art.66 (1) FuncŃionarilor publici li se vor întocmi dosare profesionale , prin grija 
compartimentului resurse umane. 

     (2) Dosarele profesionale vor cuprinde documentele prevăzute de Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcŃionarilor publici,republicată, declaraŃia de avere, precum şi declaraŃia de 
compatibilitate în exercitarea funcŃiei publice, conform prevederilor legale, dată pe propria răspundere. 

Art.67 (1) În carieră, funcŃionarul public poate promova în funcŃia publică şi poate avansa în 
treptele de salarizare, conform legii. 

 (2) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcŃii 
publice superioare. 

(3) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deŃinut se face prin concurs 
sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de funcŃionarul public ca urmare a 
promovării concursului, fişa postului funcŃionarului public care a promovat  completându-se cu noi 
atribuŃii şi responsabilităŃi, prin grija şefului direct responsabil cu întocmirea fişelor posturilor pentru 
personalul din subordine. 
   (4) Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deŃinut, funcŃionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii: 

- să aibă cel puŃin 4 ani vechime în gradul profesional al funcŃiei publice din care promovează; 
- să aibă cel puŃin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează; 
- să fi obŃinut cel puŃin calificativul «bine» la evaluarea performanŃelor individuale în ultimii 2 

ani; 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile prezentei 

legi. 
FuncŃionarii publici care nu îndeplinesc condiŃiile de vechime prevăzute pentru promovarea în 

gradul profesional imediat superior celui deŃinut pot participa la concursul organizat de AgenŃia 



NaŃională a FuncŃionarilor Publici Bucureşti, în condiŃiile legii, în vederea promovării rapide în funcŃia 
publică, conform prevederilor Legii nr.188/1999,  republicată. 

(5) Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcŃie publică de conducere, 
funcŃionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii: 

a) să fie absolvenŃi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraŃiei 
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice; 

b) să fie numiŃi într-o funcŃie publică din clasa I; 
c) să îndeplinească cerinŃele specifice prevăzute în fişa postului; 
d) să îndeplinească condiŃiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare, prevăzute 

la art. 57 alin. 6 din Legea nr.188/1999, republicată; 
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancŃiune disciplinară neradiată în condiŃiile prezentei 

legi. 
(6) Avansarea în trepte de salarizare se face în condiŃiile legii privind sistemul unitar de 

salarizare a funcŃionarilor publici. 
(7) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea, funcŃionarii publici de execuŃie au dreptul de a participa la examenul organizat 
pentru ocuparea unei funcŃii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraŃi, în condiŃiile 
legii. 

 Promovarea în condiŃiile alin. (7) se face prin transformarea postului ocupat de funcŃionarul 
public ca urmare a promovării examenului. 

Art.68 (1) Evaluarea performanŃelor profesionale individuale  ale funcŃionarilor publici şi 
personalului contractual se face anual. 

(2) În urma evaluării performanŃelor profesionale individuale, funcŃionarului public i se 
acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător. 

(3) Calificativele obŃinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la: 
a) avansarea în treptele de salarizare; 
b) promovarea într-o funcŃie publică superioară; 
c) eliberarea din funcŃia publică. 
(4) În cadrul procesului de evaluare a performanŃelor profesionale ale funcŃionarilor publici se 

stabilesc cerinŃele de formare profesională a funcŃionarilor publici. 
 Art.69 În cadrul Primăriei municipiului Brad funcŃionează o comisie paritară, constituită  

conform prevederilor art. 73 din Legea nr.188/1999, republicată şi HGR nr. 833/2007 privind normele 
de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective,comisie care este 
consultată la stabilirea măsurilor de îmbunătăŃire a activităŃii instituŃiei publice, la stabilirea măsurilor 
privind pregătirea profesională dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare şi la 
stabilirea programului de lucru. Mandatul comisiei paritare este de 3 ani. 

Art.70 La nivelul Primăriei municipiului Brad funcŃionează o comisie de disciplină, 
constituită conform prevederilor art. 79 din Legea nr.188/1999, republicată şi a HGR nr. 1344/2007 
privind normele de organizare şi funcŃionare a comisiei de disciplină, care cercetează faptele sesizate 
ca abateri disciplinare şi propune sancŃionarea funcŃionarilor publici şi personalului contractual din 
instituŃie. Mandatul comisiei de disciplină este de 3 ani.   
            Art.71(1) Încălcarea cu vinovăŃie a îndatoririlor de serviciu   atrage răspunderea disciplinară , 
contravenŃională, civilă sau penală , pentru funcŃionarii publici sau personalul contractual.  

(2) Încălcarea cu vinovăŃie  de către funcŃionarii publici sau personalul contractual  a 
îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice pe care o deŃin şi a normelor de conduită profesională şi 
civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. 

(3) Constituie abateri disciplinare faptele prevăzute la art.77 alin.2 din Legea 
nr.188/1999, republicată. Săvârşirea acestora atrage una dintre sancŃiunile disciplinare enumerate la  
art.77 alin.3 al Legii nr. 188/1999, republicată, cum ar fi: 

a) mustrare scrisă ; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% , pe o perioadă de până la 3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcŃia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradare în funcŃia publică pe o perioadă de 

până la un an; 



e) destituirea din funcŃia publică; 
  Art.72 (1)Pentru activitatea desfăşurată, funcŃionarii publici şi personalul contractual au 

dreptul la un salariu compus din:  
- salariul de bază; 
- sporul pentru vechimea în muncă;    

(2) Personalul Primăriei  beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiŃiile 
legii. 

(3) Salarizarea funcŃionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind 
sistemul unitar de salarizare pentru funcŃionarii publici. 

(4) Salarizarea personalului contractual se face în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare. 

(5) Acordarea salariului de merit se face anual, de regulă după aprobarea bugetului 
local,  conform legislaŃiei în vigoare, la propunerea şefilor de compartimente, cu avizul sindicatului, 
aprobat de primar, având în vedere anumite criterii, pe care trebuie să le îndeplinească cei propuşi, şi 
anume: 

- primirea şi exercitarea unor răspunderi ce depăşesc cerinŃele postului prin evaluare; 
- obŃinerea unor rezultate deosebite în mod constant , în activitatea desfăşurată; 
- eficienŃă deosebită în activitatea desfăşurată; 
- spirit de iniŃiativă foarte dezvoltat pus în interesul instituŃiei şi al colectivităŃii; 
- creativitate şi spirit novator ; 
- răspundere promptă la orice solicitare; 
- implicarea în diverse programe de lucru, în afara sarcinilor postului , în folosul instituŃiei. 

  (6) Nu se acordă salariu de merit salariaŃilor care au fost sancŃionaŃi disciplinar. 
 

CAPITOLUL VII: NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 
 

AArrtt..7733    Normele de conduita profesională sunt obligatorii pentru funcŃionarii publici, 
personalul contractual, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o funcŃie publica Aceste 
norme urmăresc creşterea calităŃii serviciului public, eliminarea birocraŃiei si a faptelor de corupŃie, 
crearea unui climat de încredere si respect reciproc intre cetăŃeni si funcŃionarii publici ori personalul 
angajat pe bază de contract  individual de muncă. 

Art.74 Principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici şi a 
personalului contractual sunt următoarele: 
a) supremaŃia ConstituŃiei şi a legii, principiu conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a 

respecta ConstituŃia şi legile Ńării; 
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcŃiei publice; 
c) asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor şi instituŃiilor publice, principiu 

conform căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaŃii identice 
sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcŃionarii publici au obligaŃia de a îndeplini atribuŃiile 
de serviciu cu responsabilitate, competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparŃialitatea şi independenŃa, principiu conform căruia funcŃionarii publici sunt obligaŃi să aibă o 
atitudine obiectivă, neutră faŃă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
exercitarea funcŃiei publice; 

f) integritatea morală, , principiu conform căruia funcŃionarilor publici le este interzis să solicite sau 
să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alŃii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea 
funcŃiei publice pe care o deŃin sau să abuzeze în vreun fel de această funcŃie; 

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

h) cinstea şi corectitudinea,  principiu conform căruia în exercitarea funcŃiei publice şi în îndeplinirea 
atribuŃiilor de serviciu funcŃionarii publici trebuie să fie de bună credinŃă; 

deschiderea şi transparenŃa, principiu conform căruia activităŃile desfăşurate de funcŃionarii publici în 
exercitarea funcŃiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăŃenilor 



Art.75 Normele generale de conduită profesională a funcŃionarilor publici şi a personalului 
contractual:  

1)funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a asigura un serviciu public de 
calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în 
practică, în scopul realizării competenŃelor instituŃiilor publice; 

2) în exercitarea funcŃiei, funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a avea un 
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiŃiile legii, transparenŃa administrativă, 
pentru a câştiga şi a menŃine încrederea publicului în integritatea, imparŃialitatea şi eficacitatea 
instituŃiei publice; 

3) funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia ca, prin actele şi faptele lor, să 
respecte ConstituŃia , legile Ńării şi să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor legale, în 
conformitate cu atribuŃiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale; 

4) funcŃionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziŃiilor legale 
privind restrângerea exerciŃiului unor drepturi, datorată naturii funcŃiei  deŃinute; 

5) funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a apăra în mod loial prestigiul 
instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abŃine de la orice act ori fapt care 
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia; 

6) funcŃionarilor publici şi personalul contractual le este interzis: 
- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităŃii sau 

instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele 
de acte cu caracter normativ sau individual; 

- să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluŃionare şi în care 
autoritatea sau instituŃia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte; 

- să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte condiŃii decât cele prevăzute de lege; 
- să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea funcŃiei publice, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 
instituŃiei ori ale unor funcŃionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

- să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de 
acŃiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităŃii ori instituŃiei publice  în care îşi 
desfăşoară activitatea; 

Prevederile primelor patru puncte se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o 
perioadă de 2 ani, dacă dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

  7) dezvăluirea informaŃiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conŃin 
asemenea informaŃii, la solicitarea reprezentanŃilor unei autorităŃi sau instituŃii publice, este permisă 
numai cu acordul primarului; 

  8) în îndatorirea atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii publici şi personalul contractual au 
obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei deŃinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea 
intereselor  autorităŃii sau instituŃiei publice  în care îşi desfăşoară activitatea; 

  9)relaŃiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcŃionarii publici şi 
personalul contractual desemnaŃi în acest scop de primar, în condiŃiile legii; 

10) în exercitarea funcŃiei funcŃionarilor publici şi personalul contractual le este interzis: 
- să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
- să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de demnitate publică; 
- să colaboreze, în afara relaŃiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaŃii ori 

sponsorizări politice; 
- să afişeze, în cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice, însemne ori obiecte  inscripŃionate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaŃilor acestora.  
11) în considerarea funcŃiei deŃinute, funcŃionarilor publici şi personalul contractual le este 

interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru promovarea unei 
activităŃi comerciale, precum şi în scopuri electorale; 

12) în relaŃiile cu personalul din cadrul primăriei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, 
funcŃionarii publici şi personalul contractual sunt obligaŃi să aibă un comportament bazat pe respect, 
bună-credinŃă, corectitudine şi amabilitate; 

13) funcŃionarii public şi personalul contractual au obligaŃia de a nu aduce atingere onoarei, 
reputaŃiei şi demnităŃii persoanelor din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară 



activitatea cu care intră în legătură în exercitarea funcŃiei publice, prin:  - întrebuinŃarea unor expresii 
jignitoare; 

- dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private; 
- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 
14) funcŃionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparŃială şi justă 

pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăŃenilor. FuncŃionarii publici au obligaŃia să 
respecte principiul egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, prin: 

- promovarea unor soluŃii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaŃii şi fapte; 
- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naŃionalitatea, 

convingerile religioase sau politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte; 
15) funcŃionarii publici şi personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituŃia 

publică în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, instituŃii de învăŃământ, conferinŃe, seminarii şi alte 
activităŃi cu caracter internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine favorabilă Ńării şi autorităŃii sau 
instituŃiei publice pe care o reprezintă; 

16) în deplasările externe funcŃionarii publici şi personalul contractual sunt obligaŃi să aibă o 
conduită corespunzătoare de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor Ńării gazdă; 

17) funcŃionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, 
servicii, favoruri, invitaŃii  sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinŃilor ori 
persoanelor cu care au avut relaŃii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenŃa imparŃialitatea 
în exercitarea funcŃiei publice deŃinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcŃii; 

18) în procesul de luare a deciziilor, funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia 
să acŃioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat 
şi imparŃial; 

19)  funcŃionarilor publici şi personalul contractual le este interzis să promită luarea unor 
decizii de către autoritatea sau instituŃia publică, de către alŃi funcŃionari publici, precum şi îndeplinirea 
atribuŃiilor în mod privilegiat; 

20) în exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiilor publice de conducere, funcŃionarii publici au 
obligaŃia  să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcŃia publică 
pentru funcŃionarii publici din subordine; 

21) funcŃionarii publici de conducere au obligaŃia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 
criteriile de evaluare a competenŃei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun 
ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcŃii, ori acordarea de stimulente 
materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare; 

22) se interzice funcŃionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul 
ori promovarea în funcŃia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarilor publici; 

23) este interzisă folosirea de către funcŃionarii publici sau personalul contractual, în alte 
scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcŃiei publice deŃinute; 

24) prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control, funcŃionarilor publici şi 
personalul contractual le este interzisă urmărirea obŃinerii de foloase sau avantaje în interes personal  
ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane; 

25) funcŃionarilor publici şi angajaŃilor contractuali le este interzis să folosească poziŃia oficială 
pe care o deŃin sau relaŃiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcŃiei publice, pentru a influenŃa 
anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri; 

26) funcŃionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să impună altor funcŃionari 
publici sau angajaŃi contractuali să se înscrie în organizaŃii  sau asociaŃii, indiferent de natura acestora, 
ori să le sugereze acest lucru, promiŃându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale; 

27) funcŃionarii publici şi angajaŃii contractuali sunt obligaŃi să asigure ocrotirea proprietăŃii 
publice şi private a statului şi a unităŃilor administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui 
prejudiciu, acŃionând în orice situaŃie ca un bun proprietar; 

28) funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia să folosească timpul de lucru, 
precum şi bunurile aparŃinând autorităŃii sau instituŃiei publice numai pentru desfăşurarea activităŃilor 
aferente funcŃiei publice deŃinute; 



29) funcŃionarii publici şi angajaŃii contractuali trebuie să propună şi să asigure, potrivit 
atribuŃiilor ce le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 
legale; 

30) orice funcŃionar public sau angajat contractual poate achiziŃiona/ concesiona/ închiria un 
bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităŃilor administrativ - teritoriale, supus vânzării în 
condiŃiile legii, cu excepŃia următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinŃă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 
respectiv; 

c) când poate influenŃa operaŃiunile de vânzare sau când a obŃinut informaŃii la care persoanele 
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.     
31) funcŃionarilor publici şi angajaŃilor contractuali le este interzisă furnizarea informaŃiilor referitoare 
la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativ - teritoriale, supuse 
operaŃiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiŃii decât cele prevăzute de lege.  
 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIIIII::  PPRROOTTEECCłłIIAA    FFUUNNCCłłIIOONNAARRIILLOORR    PPUUBBLLIICCII  ŞŞII    AA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  

CCOONNTTRRAACCTTUUAALL  
  

AArrtt..7766  Principiile care guvernează protecŃia avertizării în interes public sunt următoarele: 
a) principiul legalităŃii, conform căruia autorităŃile publice şi instituŃiile publice  au obligaŃia de 

a respecta drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, normele procedurale, libera concurenŃă şi tratamentul 
egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaŃiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, 
imparŃialitatea şi eficienŃa autorităŃilor publice şi instituŃiilor publice, sunt ocrotite şi promovate de 
lege; 

c) principiul responsabilităŃii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii 
este datoare să susŃină reclamaŃia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancŃionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancŃionate persoanele care 
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancŃiuni inechitabile şi 
mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile 
normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităŃile publice, şi instituŃiile publice sunt 
datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de 
profesionalism, în condiŃii de eficienŃă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în 
interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori 
capacitatea administrativă şi prestigiul instituŃiilor publice ; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancŃiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai 
gravă; 

h) principiul bunei-credinŃe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate 
publică, instituŃie publică sau în altă unitate bugetară , care a făcut o sesizare, convinsă fiind de 
realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. 

Art.77 Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoane cu funcŃii de conducere 
sau de execuŃie din instituŃie, prevăzute de Legea nr.571/2004 privind protecŃia personalului 
instituŃiilor publice ca fiind abateri disciplinare, contravenŃii sau infracŃiuni, constituie avertizare în 
interes public şi priveşte: 

a) infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie, infracŃiuni în legătură 
directă cu infracŃiunile de corupŃie, infracŃiunile de fals şi infracŃiunile de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; 

b) infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene; 
c) practici sau tratamente preferenŃiale ori discriminatorii în exercitarea atribuŃiilor instituŃiei 

publice; 



d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităŃile şi conflictele de interese; 
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepŃia persoanelor alese sau 

numite politic; 
g) încălcări ale legii în privinŃa accesului la informaŃii şi a transparenŃei decizionale; 
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziŃiile publice şi finanŃările nerambursabile; 
i) incompetenŃa sau neglijenŃa în serviciu; 
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcŃie; 
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităŃilor 

publice, instituŃiilor publice şi al celorlalte unităŃi prevăzute la art. 2; 
n) încălcarea altor dispoziŃii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel 

al ocrotirii interesului public. 
             Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale poate fi făcută, 
alternativ sau cumulativ, conform prevederilor legale în vigoare . 

Art.78 ProtecŃia funcŃionarilor publici, a personalului contractual şi a altor categorii de 
personal. 

(1)În faŃa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de 
protecŃie după cum urmează: 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumŃia de bună-credinŃă, în condiŃiile art. 4 lit. 
h din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de 
disciplină are obligaŃia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaŃiei profesionale. 
AnunŃul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităŃii publice, instituŃiei publice sau a 
unităŃii bugetare, cu cel puŃin 3 zile lucrătoare înaintea şedinŃei, sub sancŃiunea nulităŃii raportului şi a 
sancŃiunii disciplinare aplicate. 

(2)În situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 
direct sau indirect, ori are atribuŃii de control, inspecŃie şi evaluare a avertizorului, comisia de 
disciplină sau alt organism similar va asigura protecŃia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a şi b din Legea nr. 571/2004, se 
vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecŃia 
martorilor. 

În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanŃa poate dispune 
anularea sancŃiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancŃiunea a fost 
aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinŃă. 
InstanŃa verifică proporŃionalitatea sancŃiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin 
compararea cu practica sancŃionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităŃi publice, 
instituŃii publice sau unităŃi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancŃionării ulterioare şi indirecte a 
actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege. 

Prevederile prezentului capitol,  în privinŃa protecŃiei avertizorilor în interes public, se 
completează cu dispoziŃiile Codului muncii, precum şi cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcŃionarilor publici, republicată. 
  

CAPITOLUL IX:  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.79 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad este structurat pe o direcŃie, 
un serviciu, birouri şi compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face 
parte integrantă din prezentul regulament.  

Art.80 Întreaga activitate a Primăriei este organizată şi condusă de către primar, viceprimar, 
secretar care  răspund de realizarea atribuŃiilor care revin structurilor din subordinea acestora. 



Art.81 Primăria municipiului Brad este structurată pe 1 direcŃie, 1 serviciu, 2 birouri, 14 
compartimente, cabinetul primarului şi administrator public.  

Art.82 DirecŃia, serviciul, birourile şi compartimentele nu au capacitate juridică 
administrativă distinctă de cea a autorităŃilor în numele cărora acŃionează. 

Art.83 În îndeplinirea obligaŃiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, 
conducătorii direcŃiei, serviciului, birourilor şi compartimentelor au următoarele atribuŃii: 

• asigură organizarea activităŃii din cadrul direcŃiei, pe servicii, birouri şi compartimente, pentru 
fiecare angajat; 

• asigură instruirea în ceea ce priveşte normele de protecŃia muncii şi prevenirea şi stingerea 
incendiilor şi veghează la respectarea acestor norme; 

• asigură detalierea atribuŃiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe 
care le presupune fiecare funcŃie de execuŃie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a 
fişelor de post; 

• au iniŃiativă şi iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de 
activitate ale compartimentelor pe care le conduc; 

• asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaŃiei în vigoare, specifică fiecărui 
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 
încredinŃate, în raport cu pregătirea, experienŃa şi funcŃia ocupată; 

• repartizează corespondenŃa, răspund de soluŃionarea problemelor curente, semnează lucrările 
compartimentului; 

• asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaŃiei în vigoare, a cererilor, 
sesizărilor şi scrisorilor populaŃiei; 

• propun şi, după caz, iau masuri în vederea îmbunătăŃirii activităŃii în cadrul compartimentului, 
colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu 
promptitudine la solicitările acestora; 

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

corect în relaŃiile cu cetăŃenii, în scopul creşterii prestigiului funcŃionarului public. 
Art.84  Directorul tehnic precizează activităŃile pe care le presupun funcŃiile de conducere 

pentru şeful biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii din subordinea sa, precum şi 
responsabilităŃile şi competenŃele acestora. Conducătorii serviciului, birourilor şi compartimentelor 
răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
sarcinilor care revin structurilor pe care le conduc.  

Art.85 Primarul conduce, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor funcŃionale 
din cadrul primăriei, conform atribuŃiilor prevăzute de lege. 

Art.86  Viceprimarul şi secretarul îndrumă compartimentele funcŃionale conform atribuŃiilor 
pe care le au potrivit legii şi delegate de către primar. 

 
 
ATRIBUłIILE  PRINCIPALE  ALE  PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI 
 

 
Art.87 Primarul îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică. El este şeful aparatului de 

specialitate , pe care îl conduce şi îl controlează şi  răspunde de buna funcŃionare a administraŃiei 
publice.  
            (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

a) atribuŃii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiŃiile legii; 
b) atribuŃii referitoare la relaŃia cu consiliul local; 
c) atribuŃii referitoare la bugetul local; 
d) atribuŃii privind serviciile publice asigurate cetăŃenilor; 
e) alte atribuŃii stabilite prin lege. 
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcŃia de ofiŃer de stare civilă şi de 

autoritate tutelară şi asigură funcŃionarea serviciilor publice locale de profil, atribuŃii privind 



organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi 
alte atribuŃii stabilite prin lege. 

(3) În exercitarea atribuŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităŃii administrativ-teritoriale; 
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii 

administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 
(4) În exercitarea atribuŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 
a) exercită funcŃia de ordonator principal de credite; 
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciŃiului bugetar şi le supune 

spre aprobare consiliului local; 
c) iniŃiază, în condiŃiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri 

de valoare în numele unităŃii administrativ-teritoriale; 
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor 

la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
(5) În exercitarea atribuŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

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

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaŃiilor de urgenŃă; 
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităŃilor din domeniile 

prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)- d); 
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenŃei statistice, inspecŃiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)- d), precum şi a 
bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităŃii administrativ-teritoriale; 

e) numeşte, sancŃionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiŃiile legii, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituŃiilor şi serviciilor publice de interes 
local; 

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 
local şi acŃionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile şi autorizaŃiile date în competenŃa sa prin lege şi alte acte 
normative; 

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecŃiei mediului şi 
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăŃenilor. 

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuŃiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice 
centrale din unităŃile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeŃean. 

(7) Numirea conducătorilor instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza 
concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea 
primarului, în condiŃiile legii. Numirea se face prin dispoziŃia primarului, având anexat contractul de 
management. 

(8) În exercitarea atribuŃiilor de autoritate tutelară şi de ofiŃer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecŃie civilă, precum şi a altor atribuŃii stabilite prin lege primarul acŃionează şi ca 
reprezentant al statului în municipiul Brad. În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în 
condiŃiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale din unităŃile administrativ-
teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 
 (9) AtribuŃiile de ofiŃer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate viceprimarului, 
secretarului unităŃii administrativ-teritoriale sau altor funcŃionari publici din aparatul de specialitate cu 
competenŃe în acest domeniu, potrivit legii. 



               Primarul îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau încredinŃate de către consiliul 
local. 

Art. 88  Viceprimarul îndeplineşte atribuŃiile delegate de primar, prin dispoziŃie.   
Art. 89 AtribuŃiile componentelor structurii organizatorice din cadrul Primăriei municipiului 

Brad  sunt următoarele: 
 
  ATRIBUłIILE  PRINCIPALE  ALE SECRETARULUI 
 
Art. 90 – Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 
a) avizează, pentru legalitate, dispoziŃiile primarului şi hotărârile consiliului local; 
b) participă la şedinŃele consiliului local; 
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind  relaŃia dintre consiliul local 

şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; 
d) organizează arhiva şi evidenŃa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziŃiilor primarului; 
e) asigură transparenŃa şi comunicarea către autorităŃile, instituŃiile publice şi 

persoanele interesate a actelor prevăzute la lit,,a”, în condiŃiile Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinŃelor 
consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; 

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate 
ale acestuia; 

h) alte atribuŃii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după 
caz; 

          STRUCTURI ÎN SUBORDINEA ŞI COORDONAREA DIRECTĂ A PRIMARULUI: 

  * Cabinetul primarului 
  * Serviciul buget finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale 
   * Compartimentul audit intern 
   * Compartimentul relaŃii publice, integrare europeană 
   * Compartimentul ( Inspectoratul) de protecŃie civilă 
   * Compartimentul pentru achiziŃii publice 
   * Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 
       Utilitate Publică ( U.L.M) 
  * Compartimentul pentru autorizarea, monitorizarea, controlul transportului  

public local,  transportului în regim de taxi şi închiriere 
    
   Cabinetul primarului 
   
    Cabinetul primarului este un compartiment distinct al aparatului de specialitate al 

primarului, direct subordonat Primarului municipiului Brad. 
    Personalul din cadrul compartimentului cabinetul primarului este numit şi eliberat din 

funcŃie de către primar. Exercitarea activităŃii se realizează în baza unui contract individual de 
muncă pe durată determinată,  încheiat  în condiŃiile legii, pe durata mandatului primarului . 

    AtribuŃiile principale ale compartimentului: 
    - Ńine legătura cu centrul de informare a cetăŃenilor; 
    - informează primarul de problemele cetăŃenilor; 
    - Ńine agenda zilnică a primarului; 
    - participă la întâlniri oficiale sau ori de câte ori este  nevoie; 
    - participă la şedinŃele Consiliului local; 
    - asigură urmărirea unor programe concrete edilitar gospodăreşti pe zone, străzi; 



    - asigură monitorizarea unor lucrări de investiŃii; 
    - întocmeşte informări, pe diverse domenii pentru primar; 
    - rezolvă unele cazuri concrete în urma audienŃelor date de către primar; 
 

Serviciul buget finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale, cu următoarele atribuŃii 
principale:  
- elaborarea proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciŃiului bugetar, la 

termenele prevăzute de lege; 
- elaborarea studiilor financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în funcŃie de 

necesităŃi şi în spirit de economicitate; 
- prezentarea rapoartelor Consiliului local privind administrarea, întrebuinŃarea şi executarea 

bugetului ori de câte ori este nevoie; 
- întocmirea notelor contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru fondurile 

autofinanŃate şi fondurile speciale, legal constituite; 
- efectuează deschideri de credite pe titluri de cheltuială; 
- urmărirea execuŃiei de casă; 
- întocmirea contului de execuŃie al primăriei; 
- înregistrează deschiderile de credite şi urmăreşte utilizarea lor; 
- întocmirea balanŃei de verificare lunară; 
- întocmirea trimestrială a dării de seamă contabile asupra execuŃiei bugetare; 
- întocmirea lucrărilor de execuŃie operative şi periodice privind execuŃia de casă a bugetului 

local; 
- asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a tuturor operaŃiunilor 

patrimoniale în funcŃie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, 
denumite corecturi corespondenŃe; 

- exercitarea controlului financiar preventiv asupra operaŃiunilor stabilite conform prevederilor 
legale; 

- elaborarea de către persoana desemnată cu efectuarea controlului intern împreună cu 
conducerea Primăriei a politicilor şi procedurilor în vederea asigurării, în măsura posibilului, a unei 
gestionări riguroase şi eficiente a activităŃii acesteia; 

- verificarea de către controlul intern a respectării politicilor de gestiune, protejarea activelor, 
prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor, exactitatea, realitatea şi exhaustivitatea înregistrărilor 
contabile şi stabilirea la timp a informaŃiilor financiare; 

- asigurarea organizării inventarierii anuale şi ocazionale a mijloacelor materiale şi băneşti în 
conformitate cu prevederile legale şi face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii precum şi luarea 
măsurilor ce se impun; 

- organizarea şi completarea activităŃii de evidenŃă contabilă a cheltuielilor curente; 
- organizarea şi verificarea modului de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a 

decontărilor cu debitorii şi creditorii, exercitarea controlului periodic asupra organizării evidenŃelor 
gestionate în vederea propunerii înstrăinării, distrugerii, sau asupra supra aprovizionării peste nevoile 
reale ale unităŃii; 

- primirea şi verificarea documentelor de intrare şi ieşire a valorilor materiale, după cum au fost 
înregistrate în evidenŃe, ocazie cu care efectuează şi controlul asupra înregistrărilor;  

- verificarea, la sfârşitul fiecărei luni, a stocului scriptic dacă acesta corespunde cu stocul 
scriptic din evidenŃa contabilă analitică, corectează şi semnează în fişa de magazie în prezenŃa 
persoanei care a făcut înregistrarea; 

- organizarea modului de exercitare a contabilităŃii analitice privind mijloacele fixe, 
materialele, obiectele de inventar, decontările, cheltuielile, lucrările de investiŃii şi reparaŃii, precum 
şi unele operaŃiuni evidenŃiate în  conturile din afara bilanŃului; 

- asigurarea întocmirii, circulaŃiei şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; 

- verificarea înscrierii corecte a documentelor de încasare şi plată în registrul de casă; 
- centralizarea zilnică a operaŃiunilor care se fac prin casieria instituŃiei şi asigurarea încasării la 

timp a creanŃelor, lichidarea obligaŃiilor de plată luându-se măsurile ce se impun pentru stabilirea 
răspunderilor materiale; 



- verificarea permanentă şi exercitarea controlului financiar preventiv asupra drepturilor de 
personal pentru salariaŃii instituŃiei, urmărind încadrarea acestora în planurile de muncă şi salarizare, 
respectarea celorlalte drepturi băneşti şi a actelor normative în vigoare; 

- întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, contribuŃiile la 
bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, sănătate, atât pentru salariaŃii instituŃiei cât şi pentru 
asistenŃii persoanelor cu handicap; 

- primirea şi verificarea extraselor de cont ale băncilor cu documentele însoŃitoare privind 
mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoŃitoare;  

-  stabilirea soldului final pentru fiecare cont şi întocmirea balanŃei de verificare lunară; 
- întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale asupra planului de cheltuieli înscrise în 

planul anual al bugetului local, întocmirea bilanŃului trimestrial şi anual; 
- prezentarea situaŃiei patrimoniului şi a rezultatelor obŃinute; 
- întocmirea, pe baza jurnalelor de venituri şi cheltuieli, a jurnalelor analitice;  
- rezolvarea sarcinilor prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar - 

contabilă; 
- buna gestionare a bunurilor aflate în gestiune; 
- Ńinerea la zi a evidenŃei tehnico - operative a tuturor elementelor intrate în patrimoniu; 
- gestionarea bonurilor valorice de benzină; 
- stabilirea măsurilor necesare şi soluŃiilor legale pentru buna administrare, întrebuinŃare şi 

executare a bugetului local; 
- efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare ; 
- întocmirea lunară a conturilor de execuŃie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare; 
- efectuarea analizei privind elaborarea, inventarierea şi execuŃia bugetului de venituri şi 

cheltuieli,  precum şi atragerea de noi surse financiare; 
- urmărirea şi verificarea   încasării şi cheltuirii sumelor din bugetul local; 
- întocmirea activităŃii contabile la serviciile publice din subordinea Consiliului local; 
- organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar preventiv pe toate documentele care 

stau la baza angajării plăŃilor de către primărie, precum şi a altor documente care necesită această 
viză; 

- evidenŃa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform legii contabilităŃii; 
- înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaŃiunilor contabile, în 

mod sistematic şi cronologic;  
- întocmirea dispoziŃiilor de plată şi încasare, privind acordarea avansurilor spre decontare, 

precum şi urmărirea decontării acestora; 
- primirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor şi 

ieşirilor din magazie; 
- întocmirea şi verificarea balanŃei de verificări lunare, avându-se în vedere concordanŃa dintre 

conturile analitice şi sintetice; 
- întocmirea şi înaintarea către DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Deva a bilanŃului 

trimestrial şi anual privind activitatea instituŃiei; 
- asigurarea şi participarea la acŃiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor 

de inventar şi a mijloacelor băneşti, ori de câte ori este nevoie;  
- gestionarea în condiŃii de legalitate a resurselor financiare ale bugetului local; 
- organizarea şi conducerea contabilităŃii, conform reglementărilor legale;  
- urmărirea şi răspunderea de efectuare a cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;  
- efectuarea de încasări şi plăŃi pentru persoane fizice şi juridice pe bază de documente legal 

întocmite;  
- organizarea acŃiunilor de stabilire a impozitelor şi taxelor locale; 
- încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, precum şi a amenzilor 

aplicate ; 
- stabilirea nivelului impozitelor pe clădiri, teren, mijloace de transport pentru contribuabili, 

persoane fizice şi juridice de pe raza municipiului Brad, conform legislaŃiei în vigoare ; 
- urmărirea întocmirii şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraŃiilor de impunere 

de către contribuabili ( persoane fizice şi juridice); 



- verificarea periodică a persoanelor fizice şi juridice aflate în evidenŃă, deŃinătoare de bunuri 
sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, asupra sincerităŃii declaraŃiilor de impunere, modificările 
intervenite operând, după caz, diferenŃele faŃă de impunerile iniŃiale, pentru încasarea acestora la 
termen; 

- întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale, la cererea persoanelor fizice şi juridice; 
- întocmirea şi gestionarea dosarelor fiscale pentru persoane fizice şi juridice; 
- aplicarea unitară a legislaŃiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoane 

fizice şi juridice; 
- cercetarea şi soluŃionarea cererilor, sesizărilor, reclamaŃiilor cu privire la stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale la persoane fizice şi juridice; 
- urmărirea şi încasarea la bugetul local a veniturilor fiscale şi nefiscale neplătite în termen de 

către persoanele fizice şi juridice; 
- în cazul neachitării la termen a taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii datorate, potrivit legii, 

bugetului local se dispune retragerea sumelor respective din conturile agenŃilor economici sau prin 
aplicarea procedurilor de urmărire silită prevăzute de lege asupra elementelor patrimoniale ale 
debitorilor;   

- Ńinerea evidenŃei debitelor din impozite şi taxe, modificările debitelor iniŃiale, analizarea 
fenomenelor rezultate din aplicarea legislaŃiei fiscale şi informarea conducerii asupra problemelor 
deosebite propunând măsurile ce se impun; 

- avizarea propunerilor în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi 
restituiri de impozite/ taxe şi majorări de întârziere; 

- efectuarea analizelor şi întocmirea informărilor în legătură cu verificarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor, rezultatelor acŃiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru 
respectarea legislaŃiei fiscale;  

- organizarea şi executarea verificărilor în teritoriu pentru activităŃile de urmărire silită a 
bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice, pentru realizarea impozitelor şi taxelor 
neachitate în termen şi a creanŃelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenŃă; 

- verificarea respectării condiŃiilor de înfiinŃare a popririlor pe venituri realizate de debitorii 
bugetului de la agenŃii economici, instituŃiile publice, urmărirea executării popririlor înfiinŃate de 
către terŃi popriŃi şi stabilirea, după caz, a măsurilor legale pentru executarea acestora; 

- evidenŃierea, urmărirea debitelor restante primite spre urmărire şi propunerea compensării 
plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziŃiilor de rol; 

- întocmirea dosarelor pentru debitele primite spre executare de la alte unităŃi şi asigurarea 
respectării prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea şi debitarea amenzilor, 
despăgubirilor, imputaŃiilor şi a altor venituri primite de la organe a căror executare se face prin 
organele fiscale; 

- urmărirea încasării veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripŃie şi stabilirea 
măsurilor de recuperare a debitelor prescrise ; 

- întocmirea şi verificarea documentaŃiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili şi 
dispăruŃi, iar dacă le găsesc întemeiate le avizează favorabil apoi le prezintă spre aprobare 
conducerii, care va dispune cercetarea suplimentară; 

- primirea şi rezolvarea corespondenŃei cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate, 
luând notă şi urmărind îndeaproape cazurile primite spre executare; 

- analizarea, verificarea şi prezentarea propunerilor în legătură cu acordarea de amânare, 
eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri de impozite/ taxe şi majorări de întârziere cu avizul serviciilor de 
specialitate;  

- întocmirea, împreună cu personalul din casieria instituŃiei, a centralizatorului listă de rămăşiŃe 
şi de suprasolvirii pe feluri de impozite şi taxe şi înaintarea  acestuia conducerii; 

- repartizarea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinii de 
preferinŃă prevăzute de lege, în cazul în care, la urmărirea silită participă mai mulŃi creditori şi 
reprezintă împreună cu juristul unităŃii, interesele instituŃiei ca subiect de drept şi obligaŃii, în faŃa 
instanŃelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, referitoare la contestaŃiile de executare şi 
alte litigii prevăzute de lege, care au ca obiect realizarea unor creanŃe ale bugetului; 

- întocmirea şi comunicarea somaŃiilor de plată, la termenele legale; 



- verificarea, cel puŃin o dată pe an, a contribuabililor înscrişi  în evidenŃa specială a 
insolvabililor şi urmărirea permanentă a stării de insolvabilitate;  

- încasarea veniturilor din impozite, taxe şi alte venituri, în numerar, de la agenŃii economici, 
instituŃiile publice şi contribuabili; 

- asigurarea aplicării măsurilor privind integritatea şi securitatea numeralului existent în 
casieria instituŃiei; 

- întocmirea documentaŃiilor cu privire la propunerea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 
taxele speciale pe timp limitat ce trebuie stabilite de Consiliul local; 

- respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative care 
reglementează taxele şi impozitele care constituie venit al bugetului local, datorate de persoane fizice 
şi juridice;   

- sprijină asociaŃiile de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

- îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiei de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a 
obligaŃiilor ce le revin pentru întreŃinerea şi repararea construcŃiilor şi instalaŃiilor din condominiu; 

- întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaŃia de proprietari 
prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;  

- confirmarea achitării la zi a cheltuielilor prin dovadă eliberată de preşedintele comitetului 
executiv şi de administratorul asociaŃiei de proprietari, în situaŃia în care proprietarii doresc să-şi 
înstrăineze apartamentele sau spaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, având la bază extrasul 
din ultima listă de plată a cotelor de contribuŃie la cheltuielile asociaŃiei de proprietari, precum şi 
copia chitanŃei de plată de pe ultima lună;  

- îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a 
prevederilor  Legii nr. 230/2007 şi a HGR nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
la Legea nr. 230/2007;  

- întocmeşte declaraŃiile  lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de 
plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi predarea acestora, la termenele legale, la Casa 
Teritorială de Pensii Deva; 

- întocmeşte declaraŃiile lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată 
către bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi depunerea acestora, în termenele legale, la AgenŃia 
JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă - filiala Brad; 

- întocmirea declaraŃiilor  lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de 
plată către bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi predarea acestora, la termenele legale, la Casa de 
Asigurări de Sănătate a judeŃului Hunedoara 
           - stabilirea necesarului anual al fondului de salarii pentru plata salariilor; 
           - arhivarea dosarelor anual; 

 
   Compartimentul audit intern, cu următoarele atribuŃii principale:    

- elaborează proiectul planului anual de audit public intern; 
- efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar si control ale entităŃii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficienŃa şi eficacitatea;  

- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităŃile sale de audit; 

- elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern; 
- în cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului 

entităŃii publice ; 
- păstrează independenŃa faŃă de entitatea auditată şi oricare alte grupuri de interese. Auditorii 

interni trebuie sa fie independenŃi si imparŃiali atât în teorie cât şi în practica, să nu se implice în acele 
activităŃi în care au un interes legitim/întemeiat; 

- păstrează confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau documentele despre care 
iau cunoştinŃă în exercitarea atribuŃiilor lor; 

- exercită asupra tuturor activităŃilor desfăşurate în entitatea publică, inclusiv asupra 
activităŃilor entităŃilor subordonate, controlul cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, 
precum şi la administrarea patrimoniului public; 



- auditează, cel puŃin o data la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele : 
- angajamentele bugetare şi legale din care deriva direct sau indirect obligaŃii de plată, inclusiv 

din fondurile comunitare; 
- plăŃile asumate prin angajamente bugetare şi legale inclusiv din fondurile comunitare; 
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public şi privat al 

Consiliului Local Brad; 
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al municipiului Brad; 
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanŃă, precum si a facilităŃilor acordate la încasarea acestora; 
- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  
- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
- sistemele informatice; 
- propune ordonatorului principal de credite, anual, proiectul planului de audit public intern; 
- desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepŃional; 
- organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar-contabil în cadrul Primăriei 

municipiului Brad şi asupra activităŃii asociaŃiilor de proprietari, în condiŃiile legii. În situaŃia 
descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune de către comisia de cenzori a asociaŃiei de proprietari, 
vor fi sesizate organele competente, iar comitetul executiv al asociaŃiei de proprietari va fi îndrumat 
să folosească căile legale pentru recuperarea prejudiciului şi pentru a acŃiona în justiŃie împotriva 
celui care se face vinovat; 

 - verifică existenŃa, gradul de adecvare şi modul de aplicare a procedurilor interne; 
   
Compartimentul relaŃii publice, integrare europeană,  cu următoarele atribuŃii principale:    
- preia corespondenta primita prin e-mailuri sau poşta şi urmăreşte transmiterea răspunsurilor 

în termenul solicitat;        
             - îndruma, când este cazul, cetăŃenii spre serviciile primăriei, în funcŃie de specificul 
problemei; 
   - îndruma cetăŃenii spre organismele abilitate în rezolvarea problemelor care nu Ńin de 
competenŃa primăriei; 
  - oferă informaŃii cetăŃenilor cu privire la stadiul in care se află soluŃionarea unui act; 
  - Ńine legătura cu serviciile primăriei şi poate solicita informaŃii cu privire la cadrul legal de 
soluŃionare a problemelor ridicate de cetăŃeni; 
  - preia de la serviciile de specialitate răspunsurile şi le expediază prin posta; 
   - eliberează documentele rezolvate; 
   - Ńine evidenta abonamentelor şi face abonamentele la ziare, monitoare oficiale si revistele 
solicitate; 
  - aplică reglementările prevăzute Legea 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes 
public; 
   - aplică reglementările prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică;  
  - Ńine registrul cererilor la informaŃii de interes public, Legea 544/2001; 
   - se preocupă de organizarea punctului de informare – documentare; 
  - asigură promovarea imaginii autorităŃii publice locale, în Ńară şi străinătate; 
  - colaborarea cu celelalte servicii pentru obŃinerea de informaŃii de interes public cerute de 
mass – media şi cetăŃeni; 
  - stabilirea de contacte si realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanŃii mass - media; 
  - redactarea şi transmiterea comunicatelor şi ştirilor de presa, prin fax sau telefon; 
  - urmăreşte circulaŃia actelor depuse de cetăŃeni până la rezolvarea acestora; 
  - organizarea primirii în audienŃă a cetăŃenilor de către primar, viceprimar şi secretar, 
înregistrează şi urmăreşte rezolvarea sesizărilor; 
  - relaŃii cu publicul şi îndrumarea cetăŃenilor la compartimentele de specialitate ale aparatului 
propriu competente să rezolve problemele solicitate; 
  - transmiterea comunicatelor de presă şi radio-TV prin reŃeaua locală în problemele ce 
interesează populaŃia sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzaŃii nefondate; 



  - fundamentarea  propunerile de  cheltuieli din bugetul local necesare acŃiunilor de relaŃii cu 
mass-media pentru redactarea publicaŃiilor; 
  - sprijinirea organizării de diferite conferinŃe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi 
internaŃionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniul social şi economic şi 
asigurarea unui sprijin logistic financiar şi material pentru realizarea acestor proiecte; 
  - asigurarea, în colaborare cu celelalte compartimente, a materialele necesare pentru a fi 
publicate în ziarele locale; 
  - monitorizarea  presei locale;  
  - asigură redactarea unor note de răspuns la critici şi sesizări din presă; 
  - participă la redactarea de comunicate, scrisori, felicitări cu prilejul unor evenimente istorice, 
aniversări şi felicitări ale unor personalităŃi din Ńară şi străinătate; 
  - participă la manifestările culturale, ştiinŃifice, ocazionate de aniversarea unor evenimente sau 
personalităŃi; 
  - răspunde de confidenŃialitatea documentelor aduse pentru semnat şi a discuŃiilor la care 
participă; 
  - organizează acŃiunile de protocol; 
  - elaborarea  strategiilor  de presă pentru promovarea unor acŃiuni de interes cetăŃenesc; 
  - organizarea întâlnirilor  radiotelevizate ale reprezentanŃilor Primăriei; 
  - culegerea de  date şi informaŃii din domeniul de activitate al Consiliului local şi al Primăriei 
pe care le aduce la cunoştinŃă publică; 
 
   Compartimentul ( Inspectoratul) de protecŃie civilă  cu următoarele atribuŃii principale: 
  - informarea şi instruirea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a 
situaŃiilor de urgenŃă; 

- atenŃionarea cetăŃenilor asupra fenomenelor hidrologice şi meteorologice periculoase; 
- supravegherea unor activităŃi cu public numeros, cultural sportivă sau distractivă, sărbători 

tradiŃionale şi altele; 
- amenajarea rampelor de alimentare cu apă în caz de incendiu pentru autospecialele de stins 

incendii; 
- verificarea la gospodăriile particulare a modului de aplicare a normelor, dispoziŃiilor şi 

măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor; 
- intervenŃie în cazul producerii unor situaŃii de urgenŃă la unităŃile din subordinea primăriei, la 

unităŃi de interes local, la locuinŃe, anexele acestora, păduri, plantaŃii şi culturi agricole; 
- executarea acŃiunilor pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecŃia persoanelor şi a 

bunurilor periclitate de incendii;   
- prevenirea populaŃiei împotriva atacurilor de nimicire în masă şi convenŃionale sau a 

dezastrelor; 
- asigurarea protecŃiei bunurilor materiale şi a valorilor culturale din municipiu; 
- anunŃarea pentru asanarea muniŃiei rămase neexploatate; 
- pregătirea populaŃiei în vederea asimilării activităŃilor de protecŃie civilă; 
- participarea cu forŃe şi mijloace specifice la pregătirea economiei şi a teritoriului pentru 

apărare;  
-  măsurile organizatorice şi de pregătire pentru protecŃia civilă se stabilesc în timp de pace şi se 

intensifică la proclamarea stării de asediu, de urgenŃă la declanşarea mobilizării sau a stării de război; 
- asigură îndeplinirea sarcinilor potrivit legilor şi hotărârilor cu privire la protecŃia civilă din 

România; 
- coordonează şi îndrumă organizarea la agenŃii economici şi instituŃii cu peste 100 de salariaŃi 

a formaŃiunilor de protecŃie civilă; 
- întocmeşte şi prezintă spre avizare la SGA Hunedoara şi spre aprobare la Comitetul JudeŃean 

pentru SituaŃii de UrgenŃă Hunedoara, a Planului de apărare împotriva inundaŃiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidentelor la construcŃii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

- organizează şi răspunde de buna funcŃionare a sistemului de înştiinŃare şi alarmare a 
populaŃiei şi salariaŃilor agenŃilor economici despre existenŃa iminentă a pericolului atacului din aer, 
calamităŃilor şi catastrofelor, accidentelor chimice, etc; 



- elaborează documente operative privind protecŃia civilă, necesare dispersării şi evacuării 
populaŃiei;  

- urmăreşte la organele de proiectare şi execuŃie aplicarea normelor legale privind proiectarea şi 
construirea unor obiective noi conform Legii nr. 481/2004 privind protecŃia civilă cu modificările 
ulterioare;  

- informează Inspectoratul JudeŃean de ProtecŃie Civilă şi Serviciul de Mobilizare şi ProtecŃie 
Civilă din cadrul InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara despre situaŃiile de calamităŃi naturale şi 
catastrofe, inundaŃii, înzăpeziri, alunecări de teren, incendii de mari proporŃii, infectare ca urmare a 
avarierii unor instalaŃii cu substanŃe nocive pentru a asigura intervenŃia oportună a formaŃiilor proprii, 
unitatea militară, formaŃiile de pompieri şi poliŃie;   

- avizează planurile de pregătire a formaŃiilor de protecŃie civilă de la agenŃii economici şi 
instituŃii cu până la 100 şi între 100-500 de salariaŃi. Propune Consiliului Local fondurile necesare 
bunei desfăşurări a activităŃii de protecŃie civilă necesare dezvoltării bazei material-didactice de 
instruire şi de reparare a imobilelor existente; 

- asigură şi răspunde de spaŃiile de depozitare a materialelor de protecŃie civilă, întreŃinerea şi 
menŃinerea acestora în stare de funcŃionare; 

- participă la activităŃi de pregătire a Statului Major şi comisiilor de specialitate prin studiu 
individual, convocări de pregătire, de specializare, exerciŃii demonstrative, antrenamente, aplicaŃii 
precum şi alte activităŃi de protecŃie civilă organizate de eşaloanele superioare; 

- pregătirea comandanŃilor formaŃiilor de protecŃie civilă prin convocări anuale de pregătire şi 
prin instructaje periodice care vor precede şedinŃele de pregătire cu formaŃiile; 

- organizarea şi desfăşurarea unor exerciŃii de alarmare publică cu populaŃia şi salariaŃii din 
unităŃile economice; 

- analiza îndeplinirii planului pentru protecŃie civilă executată cu toate componentele protecŃiei 
civile atât la nivelul unităŃilor economice cât şi la nivel judeŃean; 

- evidenŃa şi raportarea eşalonului superior a stadiului îndeplinirii planului de pregătire şi a 
principalelor activităŃi stabilite potrivit legii; 

- menŃinerea în funcŃiune permanentă a aparaturii sistemului de înştiinŃare şi alarmare, 
aprovizionarea cu aparatură modernă; 

- actualizarea conŃinutului documentelor operative în raport cu schimbările de organizare a 
protecŃiei civile prevăzute în Legea 481/2004;  

- respectarea legislaŃiei în vigoare privind înştiinŃarea Inspectoratului JudeŃean de ProtecŃie 
Civilă la depistarea muniŃiilor rămase neexplodate;  

- execută şi alte sarcini primite din partea conducerii Primăriei municipiului Brad;  
- organizarea, controlul şi coordonarea apărării împotriva dezastrelor, conform planului de 

apărare, precum şi dotarea cu mijloace de apărare şi intervenŃie; 
- înştiinŃarea operativă a populaŃiei, instituŃiilor şi agenŃilor economici pe baza sistemului 

informaŃional propriu şi centralizat, despre iminenŃa producerii dezastrelor; 
- întocmirea şi actualizarea în colaborare cu Comitetul local pentru situaŃii de urgenŃă, a 

documentelor  operative şi de conducere de protecŃie civilă; 
- asigurarea, verificarea şi menŃinerea în mod permanent a stării  de funcŃionare a punctelor de 

comandă de protecŃie civilă şi dotarea lor cu materialele şi documentele necesare potrivit ordinelor în 
vigoare; 

- asigurarea cunoaşterii de către Comitetul local pentru situaŃii de urgenŃă a particularităŃilor 
oraşului şi a principalelor caracteristici  care ar influenŃa urmările produse de dezastre; 

- asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenŃă a documentelor 
secrete,  hărŃilor şi literaturii de protecŃie civilă; 

- întocmeşte rapoarte cu privire la adoptarea unor hotărâri din domeniul compartimentului;    
- asigură măsurile organizatorice, materiale şi documentele necesare privind înştiinŃarea şi 

aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin; 
 

Compartimentul pentru  achiziŃii publice cu următoarele atribuŃii principale: 
             - ajută la elaborarea programului anual al achiziŃiilor publice, pe baza necesităŃilor şi 
priorităŃilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Primăriei municipiului Brad; 



 - ajută la elaborarea documentaŃiei de atribuire , care trebuie să cuprindă toate 
informaŃiile legate de obiectul de achiziŃie publică, procedura de atribuire a acestuia( conform 
specificului şi pragului valoric), caietul de sarcini, documentaŃia descriptivă, conŃinutul contractului; 
 -  îndeplineşte obligaŃiile legale referitoare la publicitate:anunŃ de intenŃie( după caz, 
invitaŃie de participare), anunŃ de participare, anunŃ de atribuire; 
 - participă activ la lucrările comisiei de evaluare; 
 - ajută la întocmirea raportului procedurii de atribuire, conform legislaŃiei în vigoare; 
 - ajută la întocmirea dosarului fiecărei achiziŃii publice; 
 - păstrează dosarul fiecărei achiziŃii publice, termenul de păstrare fiind de cel puŃin 5 ani 
de la data finalizării contractului respectiv; 
 - întocmeşte note justificative în toate situaŃiile în care procedura propusă este alta decât 
licitaŃie deschisă sau licitaŃie restrânsă pentru contractele de achiziŃii publice şi licitaŃie  deschisă, 
restrânsă sau negociere cu publicarea  prealabilă a unui anunŃ de participare pentru contracte sectoriale; 
 - înregistrează în ordine cronologică documentele distribuite compartimentului de 
achiziŃii publice; 
 - întocmeşte notele de recepŃie şi bonurile de consum aferente; 
 - Ńine evidenŃa facturilor pe grupe de contracte, grupe de produse, servicii, lucrări, dotări 
mijloace fixe în conformitate cu programul anual de achiziŃii publice; 
 - transmite informaŃii în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea 
actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad; 
 - răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 
 - ajută la îndosarierea documentelor compartimentului pentru a fi predate la arhiva 
unităŃii;   

  
                Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare a serviciilor Comunitare de 
Utilitate Publică ( U.L.M) cu următoarele atribuŃii principale:  
  - urmăreşte aplicarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice în colaborare cu operatorii existenŃi; 
  - monitorizează rezultatele fiecărui operator şi propune măsuri de îmbunătăŃire a 
criteriilor de performanŃă; 
  - urmăreşte îndeplinirea clauzelor la contractele de delegare a gestiunilor serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice; 
  - participă activ la elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor publice, a caietelor 
de sarcini şi a contractelor de furnizare a serviciilor de utilităŃi publice; 
  - primeşte notificări ale operatorilor de servicii publice pentru ajustarea preŃurilor şi 
tarifelor, analizează şi supune aprobării, în mod motivat, noile preŃuri; 
  - asistă operatorii de interes local în procesul de accesare a fondurilor pentru investiŃii; 
  - urmăreşte modul de colectare a fondului de dezvoltare din structura tarifelor  
practicate de operatori pentru prestarea serviciilor publice, precum şi modul de utilizare a acestui 
fond, în dezvoltarea/modernizarea serviciului prestat, 
  - pregăteşte şi trimite  rapoarte de activitate către Biroul de monitorizare de la nivel de 
Prefectură; 
  - prezintă rapoarte de activitate şi le supune spre aprobare Consiliului local al 
municipiului Brad; 
  - participă la ajustarea strategiei locale de dezvoltare economico-socială, prin consultări 
cu autorităŃile responsabile; 
  - răspunde  de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 
 
  Compartimentul pentru autorizarea, monitorizarea, controlul transportului public 
local, transportului în regim de taxi şi închiriere cu următoarele atribuŃii principale: 
  - să cunoască, să respecte şi să aplice legislaŃia de specialitate în vigoare din domeniul 
serviciilor de transport public local; 
  - să primească, să verifice şi să soluŃioneze documentaŃia depusă de persoanele 
fizice/juridice care solicită autorizaŃie pentru desfăşurarea activităŃii de taximetrie; 
  - să elibereze autorizaŃii de transport şi autorizaŃii taxi sau orice alte copii conforme; 



  - să elibereze autorizaŃii speciale de transport, pe durată determinată, la solicitarea 
agenŃilor economici interesaŃi şi răspunde de încasarea contravalorii acestora; 
  - să primească, să verifice şi să soluŃioneze documentaŃia depusă de transportatorii 
autorizaŃi, în vederea schimbării, înlocuirii sau eliberării autorizaŃiilor de transport în regim taxi; 
  - să Ńină evidenŃa Registrului special de atribuire a autorizaŃiilor taxi şi a copiilor 
conforme potrivit legislaŃiei în vigoare; 
  - să cunoască şi să respecte prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a 
autorizaŃiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 
  - să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod 
obiectiv, exclusiv pe documentele analizate; 
  - să transmită la A.N.R.S.C., orice date sau informaŃii solicitate despre activitatea 
desfăşurată; 
  - să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenŃii 
constatatori ai  A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate; 
  - să se supună controlului şi să pună la dispoziŃia agenŃilor constatatori ai A.N.R.S.C. 
datele şi informaŃiile solicitate în timpul desfăşurării acŃiunii de control; 
  - să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparŃial, astfel încât în procesul de 
luare a deciziilor să Ńină cont numai de situaŃiile pertinente Ńi să acŃioneze potrivit actelor 
normative în vigoare; 
  - să nu accepte, prin poziŃia sa oficială, cadouri, servicii, invitaŃii la masă şi/sau alte 
avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terŃ; 
  - să asigure şi să păstreze confidenŃialitatea datelor şi a informaŃiilor obŃinute în 
exercitarea atribuŃiilor de serviciu; 
  - să aibă, în toate situaŃiile o atitudine de neutralitate în relaŃiilor lor cu transportatorii; 
  - să formuleze observaŃii obiective şi pertinente la documentaŃiile de autorizare, depuse 
de solicitanŃi şi să transmită, după caz, corespondenŃă clară în consecinŃă; 
  - să emită foile de parcurs, să întocmească FAZ-urile şi situaŃiile justificative alşe 
consumurilor de  carburanŃi-lubrefianŃi pentru autovehiculele din parcul propriu; 
  - să întocmească notele de constatare/referatele de necesitate pentru piesele de schimb şi 
pentru lucrările de reparaŃii auto; 
  - participă la efectuarea controalelor activităŃii de taximetrie de către organele de control 
stabilite prin lege ( organe fiscale, ARR, RAR, metrologie Legală, ProtecŃia Consumatorilor etc); 
  - răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 
 

STRUCTURI IN SUBORDINEA ŞI COORDONAREA VICEPRIMARULUI : 

   *  DIRECłIA TEHNICĂ  
- Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii 
- Compartimentul administrarea domeniului public şi privat  
- Compartimentul protecŃia 
 mediului şi protecŃia muncii   
- Compartimentul de deservire 

 *   COMPARTIMENTUL DE INFORMATICĂ 
 *   COMPARTIMENTUL COMERCIAL 
 
 

 Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii, condus de un şef de birou, având 
următoarele atribuŃii principale : 
           -  controlul implementării documentaŃiilor de amenajare a teritoriului; 
           - iniŃierea, coordonarea si consultanŃa în elaborarea documentaŃiilor de amenajare a teritoriului 
iniŃiate de administraŃia publica locală; 
           - avizarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acŃiune; 
           - iniŃierea, coordonarea si consultanŃa în elaborare a strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor 
urbane, planurilor de acŃiune iniŃiate de administraŃia publica locală;  



- avizarea si controlul implementării instrumentelor de control al dezvoltării urbane ( planuri de 
urbanism, zonificări, regulamente de urbanism si construire; 
          - asigură integrarea competitivă a localităŃii in contextul dezvoltării la nivel european, urmărind 
viziunea comuna a actorilor implicaŃi in proces prin adaptarea propunerilor locale si regionale la 
strategiile si politicile naŃionale şi europene ; 
          - urmărirea si evaluarea permanentă a rezultatelor neprevăzute din domeniul de activitate  ( pe 
măsură ce necesităŃile şi resursele evoluează) precum si propunerea de soluŃii si acŃiuni eficiente de 
corectare a acestora Ńinând cont de realitatea economica si de dezvoltarea durabila; 
          -  administrarea şi sancŃionarea conform legii a lucrărilor de construire/desfiinŃare realizate 
ilegal;  
          -  asigură evidenŃa şi administrarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 
          -  întocmirea, verificarea, legalităŃii din punct de vedere tehnic si eliberarea actelor de autoritate 
in domeniu ( autorizaŃii de construire/desfiinŃate, acord unic,  regularizări taxe de autorizare în 
construcŃii,  adeverinŃe de notare, certificate, etc); 
         - întocmirea, verificarea legalităŃii din punct de vedere tehnic si eliberarea (certificat de urbanism 
în vederea construirii/desfiinŃării, operaŃiuni notariale/comasări/parcelări/dezmembrări în vederea 
construirii, avize comisii de specialitate coordonate); 
         - asigură consultarea populaŃiei şi a celor interesaŃi în procesul planificării urbane prin 
mediatizarea necesară pentru punerea în valoare a acŃiunilor;  
         - coordonarea activităŃii de protejare a monumentelor aflate în patrimoniul municipiului;  
         - întocmirea  programelor de organizare, dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului 
administrativ al municipiului Brad şi asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale; 

- iniŃiază întocmirea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pe teritoriul 
administrativ al municipiului Brad ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri şi supune 
avizării toate documentaŃiile de urbanism şi amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice si 
juridice pe teritoriul localităŃii; 

- se îngrijeşte de aplicarea prevederilor planului urbanistic general şi a regulamentului de 
urbanism aferent pe care apoi le detaliază şi reglementează prin planurile de urbanism zonale si de 
detaliu şi prin autorizaŃiile de construire/desfiinŃare; 

- organizează consultarea cetăŃenilor în vederea avizării şi aprobării planurilor de urbanism în 
conformitate cu prevederile legale; 

- asigura respectarea prevederilor legale privind protecŃia şi conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură, a parcurilor si rezervaŃiilor naturale şi a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura 
acestora; 

- propune măsurile pentru reabilitarea unor zone şi puncte din municipiul Brad în vederea 
ridicării gradului de utilitate şi estetica urbană în conformitate cu documentaŃiile de urbanism aprobate 
conform legii; 

- propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a municipiului Brad; 
- asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice şi autorizaŃiilor de construire 

şi desfiinŃare pe teritoriul municipiului Brad, în conformitate cu competentele stabilite prin legislaŃia în 
vigoare; 

- asigură şi urmăreşte respectarea disciplinei în construcŃii şi urbanism; 
- colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea 

elaborării bugetului local;  
- urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de 

urbanism, amenajarea teritoriului; 
- urmăreşte întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale biroului; 
- propune Primarului promovarea proiectelor de hotărâri în domeniu, răspunde de întocmirea 

rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri, în domeniile de activitate ale biroului; 
- asigură şi răspunde de promovarea proiectelor de hotărâri în fata comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local în vederea adoptării acestora în şedinŃele Consiliului Local; 
- asigură prezenŃa salariaŃilor corespunzător domeniului de activitate la expertizele ce se 

efectuează în dosarele în care Consiliul Local este parte procesuală; 
- urmăreşte rezolvarea corespondentei în termen legal; 
- eliberează certificate de urbanism; 



- eliberează autorizaŃii de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, 
restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicaŃii, dotări tehnico-
edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaŃii verzi, parcuri, pieŃe, pasaje, construcŃii 
provizorii de şantier şi a altor lucrări prevăzute de lege; 

- eliberează autorizaŃii de desfiinŃare pentru toate lucrările menŃionate anterior; 
- asigură consultarea de către public a Registrului de autorizaŃii de construire şi certificate de 

urbanism; 
- eliberează avizul Consiliului local Brad în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi a 

autorizaŃiilor de construire, la cererea Consiliului JudeŃean;  
- propune măsurile de intrare în legalitate a construcŃiilor executate fără autorizaŃii sau prin 

nerespectarea autorizaŃiilor; 
- stabileşte măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentaŃia autorizată; 
- organizează şi întocmeşte banca de date a serviciului, în vederea întocmirii băncii de date 

computerizate; 
- participă la şedinŃele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Brad după 

caz şi completează avizele comisiilor cu date ce privesc domeniul de activitate a serviciului; 
- Ńine evidenŃa tuturor actelor ce le instrumentează şi urmăreşte arhivarea acestora, pentru care 

răspunde; 
- întocmeşte informări sau raportări la solicitarea Consiliului local şi a Primarului, în termenul 

şi forma solicitate; 
- întocmeşte planurile trimestriale de control, de păstrare a disciplinei în construcŃii, astfel încât 

fiecare stradă va fi verificată cel puŃin o dată pe trimestru, plan supus aprobării primarului; 
- întocmeşte note de constatare în urma verificărilor în teren a cazurilor sesizate şi dispune 

măsuri pentru intrarea în legalitate conform legislaŃiei în vigoare, în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării; 

- întocmeşte, când este cazul, procesele verbale de contravenŃii, conform Legii nr. 50/1991 şi 
asigură respectarea măsurilor dispuse; 

- stabileşte măsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor de la 
documentaŃia autorizata; 

- în cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenŃii, la termenele impuse, 
întocmeşte referate pentru compartimentul juridic în vederea acŃionării în instanŃă;. 

- urmăreşte cu sprijinul compartimentului juridic modul de soluŃionare a proceselor verbale de 
contravenŃii, respectiv darea lor în debit sau rezoluŃia instanŃelor judiciare; 

- transmite organelor teritoriale financiare lista cu beneficiarii autorizaŃiilor de construire ce nu 
au transmis declaraŃiile cu valoarea finală a lucrărilor pentru stabilirea taxei de regularizare în vederea 
sancŃionării conform Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal;  

- transmite compartimentului de specialitate, în vederea iniŃierii executării silite lista cu 
beneficiarii autorizaŃiilor de construire ce nu au plătit diferenŃele de taxe de autorizare si penalizările 
stabilite conform Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal; 

- participă la recepŃia construcŃiilor autorizate în baza înştiinŃărilor transmise la Primăria 
municipiului Brad de titularii autorizaŃiilor; 

- Ńine evidenŃa actelor ce le instrumentează şi a proceselor verbale de constatare a 
contravenŃiilor; 

- participare la întocmirea proiectului anual şi de perspectivă ce se supune aprobării Consiliului  
local, în domeniul investiŃiilor şi reparaŃiilor curente, etc. 

- întocmeşte lista sinteza anuala a cheltuielilor de investiŃii, pe baza propunerilor făcute de către 
societăŃile comerciale subordonate, de celelalte servicii ale Consiliului Local şi ale Primăriei 
Municipiului Brad, cu finanŃare de la bugetul local şi în completare cu alte surse constituite conform 
legii pe care o supune aprobării Consiliului Local odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
; 
  - elaborează proiecŃia obiectivelor de investiŃii pe termen mediu, având la bază strategiile de 
dezvoltare ale municipiului stabilite de autoritatea publica locală ; 
  - coordonează realizarea obiectivelor de investiŃii înscrise în Lista sinteză a Consiliului Local ; 

- asigură elaborarea documentaŃiilor care stau la baza achiziŃiilor publice şi realizării 
obiectivelor, cu respectarea legislaŃiei in vigoare; 



- urmăreşte contractarea lucrărilor de proiectare, achiziŃii de bunuri şi lucrări, execuŃia, după 
caz, pentru poziŃiile din lista de investiŃii a Consiliului Local care revin direct în sarcina Primăriei, cu 
respectarea legislaŃiei în vigoare ; 

- urmăreşte recepŃia şi decontarea achiziŃiilor de bunuri aferente activităŃii executivului şi 
asigură consultanta de specialitate instituŃiilor subordonate Consiliului Local ; 
           - întocmeşte informări şi rapoarte de specialitate cu privire la stadiile fizice şi valorice ale 
obiectivelor de investiŃii înscrise în Lista sinteza a cheltuielilor de investiŃii aprobata la nivelul 
municipiului ; 
           - face propuneri de modificare (suplimentare sau diminuare) a sumelor alocate pe capitole şi 
obiective, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local ; 
          - participă în comisiile de recepŃie stabilite prin dispoziŃia primarului, pentru obiectivele de 
investiŃii înscrise în programul anual al Consiliului Local ;  
          - asigură consultanŃă de specialitate unităŃilor subordonate Consiliului Local, instituŃiilor de 
învăŃământ si sănătate, pe probleme de investiŃii; 
          - asigură dirigenŃia lucrărilor de reparaŃii capitale la clădirile administrative şi pentru instituŃiile 
publice din subordinea Consiliului Local, oferă consultanŃă de specialitate pentru pregătirea 
documentaŃiilor de selecŃii de oferte, licitaŃii şi încheieri de contracte, cu personalul atestat din cadrul 
compartimentului; 
          - colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei în vederea obŃinerii de date 
şi documente necesare întocmirii proiectelor de finanŃare; 
          - participă la elaborarea proiectelor de hotărâri, întocmeşte rapoarte de specialitate pentru 
supunerea acestora aprobării Consiliului Local şi urmăreşte punerea lor în aplicare; 
         - identifică sursele de finanŃare şi analizează încadrarea în criteriile de eligibilitate; 
         - întocmeşte proiecte de finanŃare, respectând formatul indicat de finanŃator; 
         - oferă unităŃilor din subordinea Consiliului Local şi unităŃilor de învăŃământ informaŃiile 
necesare întocmirii proiectelor de finanŃare; 
         - înaintează finanŃatorilor proiectele întocmite şi supuse spre aprobarea Consiliului Local; 
         - după obŃinerea finanŃării, Ńine în permanentă legătura cu finanŃatorul şi urmăreşte derularea 
activităŃilor descrise în proiectul de finanŃare; 
         - participa la sesiuni de training şi lansări de programe de finanŃare; 
         - Ńine în permanenŃă legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului JudeŃean, 
Prefecturii, AgenŃiei de Dezvoltare V în vederea obŃinerii de informaŃii;  
        - comunică Consiliului JudeŃean, la solicitarea acestuia gradul de maturitate al întocmirii cererilor 
de finanŃare prin instrumentul PHARE; 

- urmărirea lucrărilor de investiŃii, reabilitarea reŃelelor de apă, de canalizare şi a reŃelelor 
electrice; 

- întocmire a listei obiectivelor de investiŃii cu finanŃare parŃială sau integrală de la buget; 
- asigurarea etapelor de promovare a investiŃiilor proprii: avizări proiecte, licitaŃii pentru 

adjudecări, finanŃare, etc. 
- urmărirea şi asigurarea verificării, confirmării situaŃiilor de lucrări şi de plată şi vizarea 

facturilor aferente, împreună cu compartimentul administrarea domeniului public şi privat şi a 
serviciului buget, finanŃe, contabilitate; 

- are obligaŃia conform prevederilor legale, de a furniza toate datele si informaŃiile solicitate de 
Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei; 

- eliberarea certificate de nomenclatura stradala şi adresa; 
- urmăreşte aplicarea HGR nr. 521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar - 

edilitar si de constituire a băncii de date urbane; 
- asigurarea arhivării documentelor în conformitate cu legislaŃia în vigoare si răspunde pentru 

acestea; 
- rezolvarea corespondenŃei privind activitatea compartimentului şi răspunde de trimiterea 

răspunsurilor petenŃilor; 
- coordonează şi asigură activitatea de arhivă.   
 
  
 



Compartimentul  administrarea domeniului public şi privat,  cu următoarele atribuŃii 
principale:  
- răspunde de administrarea domeniului public şi a domeniului privat al municipiului Brad; 
- Ńine evidenŃa bunurilor publice şi private ale municipiului şi propune Consiliului local 
actualizarea inventarierii acestora; 
- propune închirierea, subînchirierea, concesionarea, vânzarea, după caz, a bunurilor aparŃinând 
domeniului public şi privat, în care sens întocmeşte rapoarte de specialitate ce se supun 
dezbaterii Consiliului local; 
- întocmeşte studii de oportunitate, fişe de calcul, rapoarte de evaluare ce vizează administrarea 
eficientă a patrimoniului local, spre examinare şi aprobare în Consiliul local; 
- asigură administrarea fondului locativ de stat, în colaborare cu AsociaŃiile de proprietari; 
- Ńine evidenŃa cererilor de locuinŃe, participă la întocmirea anchetelor sociale şi face propuneri 
de redistribuire a celor libere în baza listelor de prioritate aprobate; 
- asigură, în colaborare cu compartimentul juridic, încheierea contractelor de închiriere, 
concesionare şi vânzare a bunurilor destinate acestor scopuri; urmăreşte încasarea taxelor 
aferente; 
- răspunde unor cereri şi sesizări, constată abateri, emite procese-verbale de contravenŃie 
referitoare la administrarea domeniului public; 
- asigură îndosariere documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei municipiului Brad; 
- răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte; 
- execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei municipiului Brad 
 
Compartimentul protecŃia mediului şi protecŃia muncii cu următoarele atribuŃii principale:  
- verifică în teren dacă se justifică cererile de tăiere a arborilor;  
- stabilirea  şi propunerea către Consiliul local  a măsurilor pentru refacerea şi protecŃia 

mediului   înconjurător în scopul creşterii calităŃii vieŃii ; 
- asigurarea  respectării prevederilor legale privind protecŃia mediului;  
- verificarea persoanele fizice şi juridice dacă sunt autorizate din punct de vedere al protecŃiei 

mediului, întocmeşte notă de constatare şi o înaintează primarului şi Inspectoratului de ProtecŃie a 
Mediului Deva (I.P.M.); 

- supravegherea activităŃii cu impact asupra mediului şi întocmirea propunerilor în scopul 
obŃinerii sau retragerii avizelor şi autorizaŃiilor de mediu; 

- controlul calităŃii peisajului urban şi aplicarea sancŃiunilor contravenŃionale conform 
legislaŃiei în vigoare; 
           - identificarea surselor de poluare (aer, apă, sol) şi aplicarea sancŃiunilor conform legii în 
vigoare şi a hotărârilor consiliului local Brad, pe care le  raportează I.P.M. Deva;  
          - informarea autorităŃilor competente şi populaŃia în caz de eliminări accidentale de poluanŃi în 
mediu; 
          - verificarea respectării locurilor special amenajate pentru depozitarea deşeurilor; 
         - urmărirea respectării clauzelor contractuale stabilite între agenŃii economici specializaŃi în 
ridicarea deşeurilor şi aplică sancŃiuni pentru nerespectarea acestora; 
         - verificarea în teren a ridicării eficiente şi la timp a deşeurilor menajere de către agenŃii 
economici specializaŃi, conform graficului prestabilit de ridicare a deşeurilor şi aplică sancŃiunile 
prevăzute de lege; 
         - urmărirea respectării de către persoanele fizice sau juridice a normelor de igienă în vigoare la 
zonele de locuit, dacă acestea creează disconfort ( zgomot, mirosuri respingătoare, pulberi, fum, etc.) 
sau risc pentru sănătatea publică şi aplică sancŃiunile legale în caz de nerespectare a acestora; 
          - urmărirea şi aplicarea sancŃiunilor legale pentru  îndepărtarea de către persoanele fizice şi 
juridice a apelor uzate fecaloid-menajere în alte locuri decât în reŃeaua de canalizare sau în lipsa 
acestora, în instalaŃii proprii pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate; 
           - verificarea şi aplicarea sancŃiunilor pentru neîntreŃinerea în stare de funcŃionare a instalaŃiilor 
mici de colectare a apelor uzate – fose septice vidanjabile , puŃuri absorbante, etc. de către deŃinătorii 
acestora , precum şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în 
rigolele străzilor;   

  



Compartimentul  de  deservire, cu următoarele atribuŃii principale:  
             - organizarea şi asigurarea curăŃeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaŃii aflate în folosinŃa 
instituŃiei, precum şi a căilor de acces în clădire; 
             - asigurarea  activităŃii de transport rutier cu autovehiculele din dotarea Primăriei, exploatării  
şi întreŃinerii acestora; 
             - asigurarea propunerilor pentru planul de aprovizionare privind materialele de întreŃinere, 
inventar gospodăresc şi rechizitelor de birou pentru aparatul executiv; 
             - controlul modului de folosire a bunurilor şi luarea măsurilor de întreŃinere şi reparare a 
acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate;  
             - întocmirea necesarului lunar pentru întreŃinerea curăŃeniei şi necesarul pentru auto în dotare; 
 
 COMPARTIMENTUL DE INFORMATICĂ  cu următoarele atribuŃii principale: 

- întreŃinerea şi administrarea aplicaŃiilor informatice aflate în exploatare; 
- verificarea integrităŃii datelor aplicaŃiilor si bazelor de date aflate in administrarea sa;  

  - semnalarea oricăror defecŃiuni şi luarea de masuri imediate; 
- desfăşurarea activităŃii de analiza şi programare conform metodologiilor recunoscute la nivel 

internaŃional; 
            - executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate în lucru; 

- propunerea temelor în vederea elaborării şi/sau achiziŃionării produselor informatice; 
- configurarea şi întreŃinerea în mod corespunzător a tehnicii de calcul; 
- administrarea reŃelei de date; 

            - planificarea, crearea şi menŃinerea userilor si grupurilor de useri pentru ca fiecare utilizator să 
se poată conecta la reŃea şi să acceseze resursele reŃelei la care are dreptul; 

- setarea imprimantelor de reŃea şi rezolvarea problemelor comune astfel ca utilizatorii să se 
poată conecta şi să poată utiliza resursele uşor; 

- planificarea, implementarea si propunerea politicii de protejare a datelor şi de folosire în 
comun a resurselor incluzând foldere, fişiere şi imprimante; 

- monitorizarea evenimentelor de pe reŃea şi a resurselor;    
- asigurarea securităŃii şi confidenŃialităŃii informaŃiei ce face obiectul muncii sale, conform 

sarcinilor de serviciu; 
- centralizarea şi rezolvarea problemelor legate de service-ul la echipamente;  
- elaborarea planului de dezvoltare în domeniul informaticii;  
- acordarea de consultanta angajaŃilor Primăriei în utilizarea produselor software existente; 
- realizarea şi implementarea unui plan de back-up şi asigurarea existentei salvărilor 

documentelor importante; 
- realizarea de prezentări PowerPoint la solicitarea conducerii instituŃiei; 
- întreŃinerea şi actualizarea paginii de web a Primăriei; 
- monitorizarea şi efectuarea actualizărilor programului legislativ; 
 - răspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de 

service pentru echipamentele din dotare; 
- răspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de 

service pentru echipamentele din dotare;   
- instruieşte personalul asupra modului de întreŃinere al echipamentelor de calcul şi controlează 

modul în care aceste instrucŃiuni sunt respectate; 
- organizează activitatea de achiziŃionare de echipamente de calcul sau soft prin licitaŃii sau 

cereri de oferte etc.; 
- coordonează din punct de vedere informaŃional, activităŃile în care este implicată Primăria, 

asigurând necesarul de echipament de calcul si soft specializat; 
- coordonează şi participă direct la realizarea machetelor cu conŃinut grafic deosebit (diplome, 

antete, anunŃuri, hărŃi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesită cunoştinŃe de 
nivel superior în utilizarea calculatoarelor; 

-  consiliază conducerea Primăriei în probleme de informatică; 
- execută şi actualizează pagina de internet a Primăriei; 
- prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea 

compartimentului, în termenul şi forma solicitată; 



- exercită şi alte atribuŃii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului 
local sau dispoziŃii ale Primarului; 

- asigurarea  proiectării şi dezvoltării  aplicaŃiilor informatice proprii, prelucrarea şi asimilarea 
aplicaŃiilor de la terŃi şi întreŃinerea bibliotecii şi arhivei de programe; 
           - implementarea aplicaŃiilor informatice, gestionarea, exploatarea, actualizarea aplicaŃiilor 
proprii, asigurarea asistenŃei tehnice personalului utilizator; 
           - stabilirea necesarului de tehnică de calcul şi asigurarea elaborării documentaŃiilor de 
achiziŃionare de tehnică de calcul. 
 
    COMPARTIMENTUL COMERCIAL cu următoarele atribuŃii principale:  

- întocmirea autorizaŃiilor de funcŃionare pentru spaŃiile destinate desfăşurării activităŃilor 
comerciale de alimentaŃie publică, prestări servicii şi producŃie, urmărind încadrarea în profilul de 
activitate stabilit şi eliberarea autorizaŃiilor de funcŃionare pentru aceste unităŃi; 

- analizarea cererilor privind modificarea ori completarea autorizaŃiilor, ca urmare a 
documentelor suplimentare; 

- urmărirea vizării anuale a autorizaŃiilor de funcŃionare; 
- analizarea  şi propunerea  spre aprobare a programele de funcŃionare a unităŃilor comerciale, 

verificând reclamaŃiile şi supune spre soluŃionare contestaŃiile privitoare la  programele de 
funcŃionare aprobate; 

- analizarea  şi supunerea  spre aprobare a cererile privind desfăşurarea activităŃilor comerciale 
de alimentaŃie publică în spaŃiile publice existente, precum şi cele stabilite de Primărie ( pieŃe, 
târguri, oboare, manifestări cultural artistice) întocmind documentaŃia necesară şi emiterea 
autorizaŃiilor de funcŃionare pentru desfăşurarea legală a acestora; 

- întocmirea evidenŃei tuturor agenŃilor economici din localitate care desfăşoară activităŃi 
comerciale, de alimentaŃie publică, prestări servicii şi producŃie ; 

- analizarea şi avizarea solicitărilor de comerŃ stradal, colaborând în acest sens cu 
Compartimentul patrimoniu; verificarea  desfăşurării acestor activităŃi potrivit hotărârilor Consiliului 
local, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora; 

- controlul pieŃei agroalimentare, a pieŃei industriale, a pieŃei de cereale şi animale precum şi a 
celorlalte spaŃii publice de agrement şi parcurile de distracŃii, luând sau propunând măsuri pentru 
înlăturarea deficienŃelor constatate; 

- elaborarea împreună cu alte compartimente de specialitate şi propunerea spre aprobarea  
Consiliului local a programului  de organizare şi dezvoltare a reŃelei comerciale de alimentaŃie 
publică, prestări servicii şi producŃie pe întreg teritoriul municipiului; 

- stabilirea măsurilor  necesare  în vederea asigurării comerŃului şi a concurenŃei loiale, în 
condiŃiile legii; 

- executarea controlului privind igiena şi salubritatea localurilor publice, aplicând sancŃiunile 
legale şi măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea deficienŃelor; 

- constatarea contravenŃiilor la dispoziŃiile legale în materie şi aplicarea sancŃiunilor  
corespunzătoare; 

- verificarea  îndeplinirii condiŃiilor legale de desfăşurare a activităŃii comerciale, întocmirea  
de referate pentru autorizarea funcŃionării acestora;  

- sesizarea, când este cazul a organele abilitate în legătură cu neajunsurile constatate în vederea 
intrării în legalitate şi în termenele stabilite; 

- verificarea  şi menŃinerea  sub supraveghere a agenŃilor  economici care, prin activitatea lor, 
perturbă ordinea şi liniştea publică; 

- primirea, verificarea şi propunerea spre aprobare a documentaŃiilor în vederea obŃinerii 
declaraŃiei tip/unitate  de alimentaŃie publică privind clasificarea; 

- primirea  şi verificarea  documentaŃiilor  pentru desfăşurarea unor activităŃi economice pe 
baza liberei iniŃiative (asociaŃii familiale şi persoane fizice);  

- întocmirea referatelor de avizare şi a documentelor necesare în vederea înaintării la Oficiul 
Registrului ComerŃului Hunedoara Deva;       

- efectuarea controalelor în vederea stabilirii compatibilităŃii documentelor depuse cu situaŃia 
existentă la locul desfăşurării activităŃilor comerciale; 



- interzicerea livrării, preluării şi punerii în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ împreună 
cu instituŃiile abilitate; 

- verificarea modului  de respectare a legislaŃiei şi regulamentelor existente pe linie comercială; 
- verificarea punctelor de colectare a materialelor feroase şi neferoase în vederea eliberării 

avizului de către primar, care stă la baza eliberării autorizaŃiei de colectare eliberată de către 
InstituŃia Prefectului; 

-  încheierea  şi urmărirea  realizării  contractelor de sponsorizare; 
 

   STRUCTURI ÎN SUBORDINEA ŞI COORDONAREA SECRETARULUI: 

* Biroul administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat-administrativ, 
protocol 

*  Compartimentul juridic 
*  Compartimentul resurse umane 
*  Compartimentul agricol şi cadastru 
 
 
Biroul administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat-administrativ, protocol 

cu următoarele atribuŃii principale: 
-  asigură protecŃia socială a persoanelor fără venituri sau cu venituri mici prin acordarea 

ajutoarelor sociale , conform prevederilor legale; 
- întocmeşte, pe baza investigaŃiilor făcute în teren, a anchetelor sociale şi întocmeşte 

propunerile de  acordare, respingere sau încetare a ajutorului social;  
  - actualizează criteriile de acordare a venitului minim garantat anual, prin hotărâre de consiliu 
local sau de fiecare data când legislaŃia o impune; 
 - organizează şi coordonează activitatea atât in relaŃiile cu instituŃiile implicate în asistenta 
socială cât şi cu compartimentul financiar contabil  economic din cadrul Primăriei; 
 - asigură consilierea şi informarea comunităŃii pe probleme de venit minim garantat şi 
marginalizării sociale; 
  - creează, întreŃine şi dezvoltă baza de date aferentă activităŃii; 
  - colaborează cu serviciile din Primărie şi instituŃiile publice aferente activităŃii; 
 - stabileşte măsurile şi acŃiunile de combatere a marginalizării, în funcŃie de legislaŃia în 
vigoare, posibilităŃile financiare ale bugetului local şi situaŃiile existente în comunitate; acŃiunile vor 
viza sprijinul pentru persoane marginalizate pentru accesul la un loc de muncă, accesul la o locuinŃă, 
accesul la asistenŃă de sănătate, accesul la educaŃie; 
  - protecŃia socială a persoanelor fără venituri sau cu venituri mici prin acordarea ajutoarelor 
sociale, conform prevederilor legale;    

- instituirea tutelei, curatelei pentru minori şi majori, în cazurile prevăzute de lege şi urmărirea 
modului în care se gestionează patrimoniul persoanelor puse sub tutelă ; 

- propunerea ridicării tutelei, curatelei sau decăderii din drepturile părinteşti, conform legii; 
- întocmirea anual a descărcărilor de gestiune a tutorilor pentru minori sau majori puşi sub 

tutelă; 
- întocmirea dărilor de seamă trimestriale, semestriale şi anuale privind acordarea ajutoarelor 

sociale; 
- colaborare cu DirecŃia Muncii şi ProtecŃiei Sociale, Inspectoratul Şcolar, DirecŃia de Sănătate 

Publică, DirecŃia pentru protecŃia drepturilor copilului, parchet, poliŃie, alte primării din Ńară, diverse 
instituŃii etc.; 

- exercitarea controlului efectiv şi continuu asupra felului în care părinŃii îşi îndeplinesc 
îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile copilului;  

- întocmirea, pe baza investigaŃiilor făcute în teren, a anchetelor sociale în dosarele aflate pe 
rolul instanŃelor de judecată, privind încredinŃarea minorilor spre creştere şi educare, reîncredinŃarea 
acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul dintre părinŃi, etc. 

- întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea organelor de cercetare penală, pentru minorii 
delicvenŃi;  



- depistarea persoanelor majore dependente social; 
- ocrotirea minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciŃiu sau care nu au în familie 

asigurate condiŃii decente de trai; 
- protecŃia copilului aflat în dificultate; 
- depistarea şi internarea minorilor şi deficienŃilor în unităŃi speciale de ocrotire; 
- efectuarea activităŃilor de registratură prin înregistrarea şi distribuirea corespondenŃei, 

urmărind rezolvarea în termen a acesteia de către toate compartimentele din aparatul de specialitate; 
- urmăreşte circulaŃia actelor depuse de cetăŃeni până la rezolvarea acestora; 
- întocmeşte dosarele pentru obŃinerea sprijinului financiar la constituirea familiei; 
 
Compartimentul juridic cu următoarele atribuŃii principale: 

- urmărirea apariŃiei actelor normative emise de Parlament, organele administraŃiei publice 
centrale şi semnalarea sarcinilor ce revin salariaŃilor Primăriei municipiului Brad potrivit acestor 
dispoziŃii; 

- asigurarea asistenŃei juridice a unităŃii administrativ teritoriale, ca persoană juridică, 
reprezentată de primar, la instanŃele de diferite grade, punând în acest fel în aplicare prevederile legii 
administraŃiei publice locale; 

- formularea  întâmpinărilor şi cererilor reconvenŃionale, în cauzele în care municipiul Brad 
este pârât, inclusiv în soluŃionarea litigiilor pe contencios administrativ; 

- verificarea şi avizarea sub aspectul legalităŃii a  referatele şi celorlalte  acte care stau la baza 
emiterii de către primar a dispoziŃiilor;  

- promovarea acŃiunilor  judecătoreşti şi uzarea de toate căile de atac conferite de lege, 
depunând toate diligenŃele pentru câştigarea acestora; 

- răspunderea solicitărilor instanŃelor judecătoreşti cu privire la comunicarea unor acte necesare 
în soluŃionarea diferitelor litigii;  

- asigurarea consultanŃei  juridice compartimentelor  de specialitate din cadrul Primăriei 
municipiului Brad ;  

- urmărirea aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a sancŃiunii contravenŃionale cu 
obligarea la prestarea unei activităŃi în folosul comunităŃii; 
 
   Compartimentul resurse umane cu următoarele atribuŃii principale: 
            - Ńine evidenŃa prezenŃei la serviciu a personalului prin condica de prezenŃă, semnalând 
conducerii, eventualele absenŃe sau întârzieri de la serviciu; 
            - Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, învoirilor, absenŃelor sau 
concediilor fără plată, precum şi a orelor suplimentare;  
           - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă la sfârşitul fiecărui an ;  
           - Ńine evidenŃa popririlor, garanŃiilor materiale şi a altor reŃineri care se fac pe statul de plată; 
eliberează adeverinŃe de salar, adeverinŃe de împrumut, rate, etc; 
           - întocmeşte dosarele de pensie pentru personalul care îndeplineşte aceste condiŃii, pe care le 
depune la Casa de Pensii, urmăreşte deciziile şi face comunicările privind încetarea contractului de 
muncă; 
           - urmăreşte vechimea în muncă în vederea acordării sporului de vechime; 
           - efectuează lucrările de indexare, majorare şi orice modificări privind salarizarea personalului; 

- Ńine evidenŃa fişelor de evaluare a performanŃelor profesionale individuale ; 
- întocmeşte dările de seamă statistice, privind numărul de salariaŃi şi cheltuielile pe activităŃi şi 

categorii de salariaŃi; 
- întocmeşte lunar pontajele pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului, 

conform condicii de prezenŃă; 
- întocmeşte şi Ńine evidenŃa dosarelor profesionale ale personalului cu toate actele necesare; 
- Ńine la zi evidenŃele legate de carnetele de muncă, urmărind indexările de salarii, sporul de 

vechime şi toate modificările intervenite în situaŃia personală a salariaŃilor, efectuând şi înscrierile 
acestora în carnetele de muncă; 

- întocmeşte contractele de muncă, dispoziŃiile privind încadrarea în muncă, precum şi toate 
actele necesare încetării raporturilor de muncă; 



- întocmeşte proiectele de hotărâri pentru aprobarea de către consiliul local a organigramei, 
statului de funcŃii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi 
pentru serviciile publice care se afla sub autoritatea consiliului local;  

- întocmeşte statele de funcŃii, proiectul regulamentului de organizare şi funcŃionare şi 
organigrama cu personalul din aparatul de specialitate; 
           - întocmeşte statele de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului, serviciilor publice 
din subordinea Consiliului local Brad, pentru instituŃiile din subordinea Consiliului local Brad şi pentru 
aparatul permanent al Consiliului local Brad,  
            - întocmeşte statele de plată pentru personalul angajat în cadrul Primăriei Brad şi a asistenŃilor 
personali angajaŃi pentru îngrijirea şi supravegherea persoanelor cu handicap grav; 
          - Ńine evidenŃa posturilor vacante, urmăreşte organigrama privind numărul de personal încadrat 
pe servicii, birouri şi compartimente; 

- urmăreşte îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de lege pentru încadrarea şi promovarea 
personalului în categorie, clasă şi grad profesional; 

- se îngrijeşte de organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi asigură 
secretariatul comisiilor de recrutare a personalului; 

- întocmeşte situaŃiile privind acordarea premiilor anuale în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 

- întocmeşte situaŃiile privind acordarea premiilor lunare, pe care le prezintă conducerii care 
propun cuantumul primelor în funcŃie de rezultatele obŃinute în activitate;   

- întocmeşte statele de plată a salariaŃilor pentru aparatul unităŃilor subordonate, pentru 
Consiliul Local şi pentru asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

- urmăreşte perfecŃionarea personalului şi participarea la cursurile de perfecŃionare, conform 
programărilor; 

- Ńine evidenta privind încadrarea, salarizarea, carnetele de muncă, eliberarea adeverinŃelor de 
salar, efectuează gestionarea curentă a resurselor umane şi a funcŃiilor publice şi colaborează direct cu 
AgenŃia NaŃionala a FuncŃionarilor Publici; 

- întocmirea fişelor fiscale cu toate datele personale ale contribuabilului, menŃiunile referitoare 
la deducerile personale şi suplimentare pe baza declaraŃiilor contribuabililor, precum şi efectuarea 
lucrărilor de regularizare a  impozitului anual asupra veniturilor din salarii, conform declaraŃiei 
contribuabililor; 

- transmite organului fiscal competent şi salariatului câte o copie a fişei fiscale pentru fiecare 
an, în termen legal; 
            - Ńine evidenŃa Registrului de salariaŃi electronic la zi  
 
    Compartimentul agricol şi cadastru cu următoarele atribuŃii principale:  

- întocmirea fişelor  de punere în posesie în baza  validărilor de  către Comisia JudeŃeană de 
Fond Funciar;  

- delimitarea  exploataŃiilor  agricole din teritoriul administrativ al localităŃii; 
- avizarea  proiectele de organizare şi funcŃionare a exploataŃiilor agricole; 
- acordarea  consultanŃei în domeniul zootehniei, agriculturii şi horticulturii; 
- întocmirea documentaŃiilor necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în 

condiŃiile prevăzute de lege şi urmărirea  realizării acestor acŃiuni;    
- completarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei datelor în registrele agricole pe baza declaraŃiilor 

solicitanŃilor; 
- controlul exactităŃii declaraŃiilor făcute în registrul agricol în momentul când se primesc 

sesizări; 
- luarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor; 
- gestionarea datelor tehnice privind cadastru imobiliar - edilitar la nivelul municipiului Brad;  
- asigurarea actualizării planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi a 

planurilor cu reŃelele subterane de pe teritoriul municipiului Brad în colaborarea cu Biroul 
urbanism,amenajarea teritoriului şi Compartimentul patrimoniu; 

- colaborarea cu compartimentul Juridic referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu 
Primăria municipiului Brad;    



- avizarea documentaŃiilor privind schimbul de terenuri şi retrocedările imobilelor conform 
legislaŃiei în vigoare;   

- asigurarea arhivării documentelor în conformitate cu legislaŃia în vigoare si răspunde pentru 
acestea; 

- rezolvarea corespondenŃei privind activitatea compartimentului şi răspunde de trimiterea 
răspunsurilor petenŃilor; 

- rezolvarea sesizărilor cetăŃenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate; 
- întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale 

serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local; 
- asigurarea eliberării certificatelor de producător şi a biletelor de adeverire a proprietăŃii şi 

sănătăŃii animalelor din gospodăriile populaŃiei pe baza evidenŃei specifice din Registrul Agricol şi a 
controlului efectuat în teren; 

- întocmirea şi actualizarea evidenŃei crescătorilor de animale de pe teritoriul municipiului 
Brad; 

- întocmirea şi eliberarea certificatelor privind deŃinerea de teren agricol pe teritoriul 
municipiului Brad; întocmeşte documentaŃiile pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar; 

- întocmirea şi eliberarea adeverinŃelor în urma emiterii ordinului Prefectului sau, după caz, a 
hotărârii Comisiei JudeŃene de aplicare a Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar; 

- întocmirea şi eliberarea adeverinŃelor privind datele evidenŃiate in Registrul Agricol; 
- aplicarea prevederilor Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de război; 
- aplicarea  prevederilor Legii nr. 42/1991 privind drepturile revoluŃionarilor; 
- gestionarea băncii de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al 

municipiului Brad; 
- executarea  măsurătorilor de teren; 
- prezentarea  la cererea Consiliului local şi a primarului a unor  rapoarte şi informări privind 

activitatea compartimentului, în forma şi termenul solicitate; 
- exercitarea şi a altor atribuŃii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale 

Consiliului local sau dispoziŃii ale primarului. 
 

                
  

  
    

CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIIIII  ::  DDIISSPPOOZZIIłłIIII  FFIINNAALLEE  
  
  

Art.91 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi în legislaŃie, care privesc 
probleme de organizare, sarcini si atribuŃii noi stabilite în sarcina autorităŃii publice locale. 

Art.92 Şefii compartimentelor sunt obligaŃi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către 
întregul personal a regulamentului de faŃă. 

Art.93 Personalul Primăriei municipiului Brad este obligat să cunoască şi să respecte 
prevederile prezentului Regulament.  
 

PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ      
      

          Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR 
  
            Epure Agnes 
 


