
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Functionare aI

AparatuIui de specialitate aI PrimaruIui Municipiului Campina

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.098/20 iulie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea Regulamentului de Organizare si Func{ionare al AparatuIui de specialitate
al PrimaruIui Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.099/20 iulie 2017, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.100/20 iulie
2017;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind

administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea

nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de Organizare sJ Func^ionare al AparatuIui de
specialitate al PrimaruIui Municipiului Campina, conform ANEXEI care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.5/
28ian.2016.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- PrimaruIui Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Compartimentului resurse umane.

Pre^edinte d
Consili

dl.Ionita

Campina, 27 i
Nr. 109

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mpraoveanu Elena

iulf
Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l09/27 iulie 2017

Pre$edinte de $edin{a,
Consiljf

dl.Ioni4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCJIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI CAMPINA

CUPRINS :

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CAMPINA

CAPITOLUL III: SISTEMUL DE CONTROL INTERN/
MANAGERIAL DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA

CAPITOLUL IV: ATRIBUTlIILE APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CAMPINA

CAPITOLULV: COMISIILE DE SPECIALITATE DIN PRIMARIA
MUNICIPIULUI CAMPINA

CAPITOLUL VI: ALTE REGLEMENTARI

CAPITOLUL VII: DISPOZITH FINALE



CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Art. 1. - Definifie
(1) Regulamentul de Organizare $i Func{ionare (R.O.I

specialitate al Primarului municipiului Campina a fost elaborat in ___
- Legii nr.215/2001 privind administra$ia publica locala, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.l88/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- alte acte normative in domeniul de activitate al structurilor functionale din

aparatul de specialitate al primarului.
(2) Regulamentul de Organizare si Func{ionare detaliaza modul de organizare

al autorita{ii publice a municipiului Campina, defme$te misiunea sj scopul acesteia,
stabile$te regulile de func{ionare, politicile si procedurile autorita{ii publice, normele
de conduita, atributiile, statutul, autoritatea si responsabilitatea personalului angajat,
drepturile sJ obliga{iile acestuia.

Art. 2. - Funcfia ROF
In cadrul autoritajii publice, Regulamentul de Organizare si Func{ionare a

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina indepline$te
urmatoarelor func{ii:

- Func0a de instrument de management: ROF este un mijloc prin care toji
angaja{ii, cat ^i ceta^enii dobandesc o imagine comuna asupra organizarii autorita{ii
publice, iar obiectivele acesteia devin clare;

- Funcfia de legitimare a puterii si obligafiilor : fiecare persoana din cadrul
institutiei $tie cu precizie unde ii este locul, ce atribuJii are, care ii este limita de
decizie, care sunt relaJiile de cooperare $i de subordonare;

' FuncJia de integrare sociala a personalului - ROF con{ine reguli $i norme
scrise care reglementeaza activitatea intregului personal, in vederea realizarii unor
obiective comune.

Art. 3. - Persoanele vizate
Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toJi func{ionarii

publici si personal contractual, indiferent de funcJia pe care o de{in in cadrul
institutiei.

Art. 4. - Intrarea in vigoare
Prezentul Regulament de Organizare $i Func{ionare este valabil de la data

aprobarii sale prin hotarare a Consiliului local al Municipiului Campina $i isj
produce efectele fa^a de angaja{i din momentul aducerii la cunostinta a acestuia.

Art. 5 - Alte dispozitii
Reglementarile cuprinse in prezentul Regulament au avut la baza propunerile

conducatorilor structurilor functionale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Campina.
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CAPITOLULII r
ORGANIZAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI
Art. 6. - Organizarea, misiunea si scopul
Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administra

aparatul de specialitate aI primaruIui constituie o stru
activitate permanenta denumita Primaria Municipiului Campina, care duce la
indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primaruIui, solutionand
problemele curente ale colectivitatii locale.

Art. 7. - Principii de funcfionare
(l)Administra{ia publica in Municipiul Campina este organizata si

func{ioneaza in temeiul principiilor descentralizarii autonomiei locale,
descentralizarii serviciilor publice, eligibilita{ii autorita|ilor adminsitra{iei publice
locale, legalitatii $i al consultarii ceta{enilor in solu{ionarea problemelor locale de
interes deosebit.

(2) Prin autonomie locala se in{elege dreptul si capacitatea efectiva a
autorita{ilor administra^iei publice locale de a solu{iona si de a gestiona, in numele si
in interesul colectivita{ilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in condi{iile
legii. Acest drept se exercita de consiliul local si primar, autorita^i ale administra^iei
publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(3) Autonomia locala confera autorita{ilor administra{iei publice locale
dreptul ca, in limitele legii, sa aiba ini^iative in toate domeniile, cu excep{ia celor
care sunt date in mod expres in competen{a altor autoritaJi publice.

Art. 8. - Date de identificare
(1) Primaria Municipiului Campina are sediul in Campina, B-dul Culturii

nr.l8.
(2) Direc^ia de Impozite $i Taxe Locale a municipiului Campina func{ioneaza

la sediul din Campina, Calea Doftanei, nr.l8.
(3) Compartimentul Stare civila, Oficiul Informatic si Compartimentul

Evidenta persoanelor din cadrul Primariei municipiului Campina func{ioneaza la
sediul din B-dul Culturii, nr.l6.

(4) Serviciul public de asistenta sociala al Primariei Municipiului Campina
func{ioneaza la sediul din B-dul Culturii, nr.l6.

(5) Directia Politia Locala a municipiului Campina func|ioneaza la sediul din
str.l Decembrie 1918, nr.7

Art. 9. - Structura
(1) Structura, numarul de posturi si statul de runcJii al Aparatului de

specialitate al PrimaruIui se aproba de Consiliul local al Municipiului Campina.
(2) Structura de conducere a primariei este constituita din primarul

municipiului, viceprimar, secretarul unita{ii administrativ-teritoriale, administratorul
public si conducatorii direcJiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor de
munca, asa cum este definita in structura organizatorica aprobata conform legii.

Art. 10. - Activitatea Primariei
Intreaga activitate a Primariei Municipiului Campina este organizata si

condusa de catre primar.



Art.ll..-PRIMARUL
(1) Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in compc

normalive, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe ca?
(2) Aparatul de specialitate al primarului este structurat

functionale, in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt
incadrate cu functionari publici si personal contractual.

(3) Primarul conduce serviciile publice locale.
(4) Primarul reprezinta Municipiul Campina in relatiile cu alte autoritati

publice, cu persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justh:ie,
conform art. 62, alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa, Tn culorile drapelului
national al Romaniei.

^

(6) In rela{iile dintre Consiliul local al Municipiului Campina, ca autoritate
deliberativa si Primarul Municipiului Campina, ca autoritate executiva, nu exista
raporturi de subordonare.

Art. 12. - Atribufiile primarului
Atribu$iile primarului sunt stabilite prin Legea nr.215/2001 privind

administra{ia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Primarul poate delega atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte

normative viceprimarului, secretarului unitatii administrativ - teritoriale,
conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de
specialitate, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes
local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.

Art. 13. - CabinetuI Primarului
(1) Cabinetul Primarului este un compartiment functional din cadrul structurii

organizatorice a Primariei Municipiului Campina, subordonat direct Primarului
Municipiului Campina.

(2) Structura organizatorica a Cabinetului Primarului este conform
organigramei si statului de funcpi aprobate de Consiliul local al municipiului
Campina $i are in componen{a 2 posturi.

(3) Cabinetul Primarului are ca principale atribu{ii specifice:
- reprezinta institu{ia Primarului Municipiului Campina in rela{ia cu

ceta^eanul, administra^ia centrala si locala, alte institu^ii si organiza{ii, persoane
fizice si juridice din {ara ^i strainatate, in baza competen{elor stabilite de primar;

- ini{iaza si organizeaza activita^i culturale, educative, sportive, zile festive,
targuri, precum si activita^i de promovare a turisrnului la nivelul municipiului, altele
decat cele aprobate de Consiliul local al Municipiului Campina;

- constituie interfa{a intre primar si unitaJile de invatamant, in ce prive$te
activitatea executiva, metodologica si organizatorica;

- consiliaza primarul in rezolvarea problemelor copiilor si tineretului din
Municipiul Campina;

- sprijina structurile aparatului de specialitate al primarului si structurile
subordonate consiliului local, in organizarea targurilor, zilelor festive, in
promovarea turismului, in rezolvarea problemelor copiilor si tineretului;



- furnizeaza, la solicitarea Primarului Municipiului jKajmpina
informa{ii de sinteza necesare adoptarii unor decizii pentru rea
instituJiei;

- identifica problemele din Municipiul Campina privind
artistice de inva{amant, sportive sj arta, promovarea turismuluC
problemelor copiilor $i tineretului etc.

area

Art. 14. - VICEPRIMARUL
(1) Municipiul Campina are 1 viceprimar ales in conditiile legii. Viceprimarul

este subordonat primarului sj este inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate
delega atribu{iile sale.

(2) Atribu{iile viceprimarului sunt stabilite prin dispozi{ia Primarului
Municipiului Campina.

(3) Viceprimarul raspunde de modul de organizare a compartimentelor
subordonate si de buna desfa$urare a activita{ilor sj/sau indeplinirea atribu{iilor care
i-au fost delegate prin dispozi{ia Primamlui Municipiului Campina.

Art. 15. - SECRETARUL
(1) Secretarul municipiului Campina este func{ionar public de conducere, cu

studii superioare juridice sau administrative, fiind numit in conformitate cu
prevederile legislaJiei privind func{ia publica si func|ionarii publici. Secretarul se
bucura de stabilitate in functie.

(2) Conform prevederilor art.ll7, din Legea nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, secretarul municipiului indeplineste, in
condi{iile legii, urmatoarele atribu^ii:

- avizeaza, pentru legalitate, dispozi^iile primarului $i hotararile Consiliului
local al Municipiului Campina;

- participa la sedin{ele Consiliului local al Municipiului Campina;
- asigura gestionarea procedurilor administrative privind rela^ia dintre

consiliul local ^i primar, precum si intre acestia si Institutia Prefectului;
- organizeaza arhiva $i evidenfa statistica a hotararilor consiliului local $i a

dispozi^iilor primarului;
- asigura transparen^a $i comunicarea catre autorita|ile, institu^iile publice ^i

persoanele interesate a dispoziJiilor emise de catre primar, respectiv a hotararilor
adoptate de Consiliul local al Municipiului Campina incondi^iile Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informa{iile de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor
de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul - verbal al sedintelor
consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de
specialitate ale acestuia;

- asigura secretariatul Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar,
semneaza procesele - verbale de punere in posesie, inso{ite de documenta|ia
intocmita conform prevederilor legale;

- coordoneaza activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr.lO/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 -
22 decembrie 1989 $i exercita atributiile stabilite prin acest act normativ;



- exercita atribu{iile prevazute de actele normative referitc
activita{ilor serviciului de eviden{a informatizata a p|̂ oan'4i,
O.G. nr.84/2001 privind infiin^area, organizarea si
comunitare de eviden^a a persoanelor, precum si celelalte acte
materia;

- coordoneaza, indruma activitatea compartimentelor si serviciilor aflate in
subordinea sa, conform ROF si Organigramei;

- asigura indeplinirea actiunilor si procedurilor specifice organizarii si
desfasurarii alegerilor, a referendumului si a recensamantului, conform prevederilor
legale in domeniu;

- alte atribudi prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de
primar, dupa caz.

Art. 16. - ADMINISTRATORUL PUBLIC
(1) Administratorul public este subordonat primarului si incheie cu acesta

un contract de management prin care Ti sunt stabilite obiectivele si indicatorii de
performanta, iar atributiile acestuia sunt stabilite prin fisa postului aprobata de
consiliul local.

(2) Numirea si eliberarea din func$ie a administratorului public se face de
primar, pe baza unor criterii, proceduri si atribu{ii specifice, aprobate de Consiliul
Local al Municipiului Campina. Numirea in func{ie se face pe baza de concurs.

(3) Administratorul public poate indeplini, in baza contractului de
management, incheiat cu primarul, atribu{ii de coordonare a aparatului de
specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega catre administratorul public, in condi{iile legii,
calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Atribu{iile administratorului public sunt stabilite prin Contractul de
management.

Art. 17. - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
MUNICIPIULUI CAMPINA

(1) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Campina este
organizat pe Direc{ii, conduse de directori executivi sau de Arhitectul $ef si
cuprinde Servicii, Birouri $i Compartimente.

(2) Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct
Primarului Municipiului Campina, conform structurii organizatorice aprobate de
Consiliul local al Municipiului Campina.

(3) Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct
viceprimarului, conform dispozi{iilor primarului, de delegare a sarcinilor catre
viceprimar.

(4) Organizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina
precum si numarul si structura fonctiilor publice si a celor contractuale se aproba
prin hotarare a Consiliului local al Municipiului Campina.

(5) Numarul minim de posturi de execu{ie corespunzatoare structurilor
aparatului de specialitate, conform prevederilor Legii nr.l88/1999 privind Statutul
fUnctionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este:



- DirecJii: 15 posturi;
- Serviciu: 7 posturi;
- Birou: 5 posturi.
(6) Pentru activitatile care necesita o delimitare distinct$

posturi corespunzatoare acestora este mai mic decat numarul minim^^^^^ru
constituirea unui birou, se organizeaza compartimente, in subordinea unui
func{ionar public de conducere, a primarului sau a viceprimarului, dupa caz.

Art. 18. - Angajarea personalului
(1) Ocuparea functiilor publice sau contractuale din structura aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Campina se face cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare.

(2) Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si
administratia publica locala, prin autoritatile administratiei publice locale este
reglementat de Legea nr.l88/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(3) Salaria{ii angaja{i cu contract individual de munca isi desfa$oara
activitatea in baza raporturilor de munca, conform prevederilor Legii nr.53/2003 a
Codului muncii, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.

(4) Normele de conduita profesionala a func{ionarilor publici sunt
reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a func{ionarilor publici,
republicata si sunt obligatorii pentru func{ionarii publici, precum $i pentru
persoanele care ocupa temporar o func$ie publica in cadrul Primariei Municipiului
Campina.

(5) Normele de conduita profesionala a personalului contractual sunt
reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institu{iile publice.

Art. 19. - RegulamentuI Intern
AngajaJii, func{ionari publici sau contractuali, din Aparatul de specialitate al

primarului i$i desfasoara activitatea cu respectarea Regulamentului Intern al
Primariei, aprobat prin dispozi{ia Primarului municipiului Campina.

CAPITOLUL III
SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Art. 20. - Sistemul de control intern/managerial
(1) Controlul intern/managerial este defmit ca reprezentand ansamblul

formelor de control exercitate la nivelul entitaJii publice, inclusiv auditul intern,
stabilite de conducere, in concordanJa cu obiectivele acesteia si cu reglementarile
legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice, in mod economic,
eficient $i eficace. Acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele
$i procedurile.

(2) Sistemul de control intern/managerial al Primariei municipiului Campina
(SCIM) reprezinta ansamblul de masuri, metode si proceduri intreprinse la nivelul
fiecarei structuri din cadrul institu^iei, instituite in scopul realizarii obiectivelor la un
nivel calitativ corespunzator $i indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace
si eficient a politicilor adoptate.
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(3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control
Primariei Municipiului Campina este elaborat in conformitate
in baza dispozi{iilor Ordinului Secretariatului General al Guver
cu modificarile $i completarile ulterioare.

Art. 21. - Obiectivele ProgramuIui de dezvoltare a sistemulu
intern/managerial

(1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Primariei
Municipiului Campina sunt :

- realizarea atribu{iilor la nivelul fiecarei structuri, in mod economic, eficace
sJ eficient;

- asigurarea conformitatii in raport cu legile, normele, standardele sJ
reglementarile in vigoare;

- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare sJ difuzare a
datelor sJ informapilor fmanciare sJ de conducere;

- protejarea fondurilor publice.
(2) Obiectivele generale ale ProgramuIui de dezvoltare a SCIM din cadrul

Primariei Municipiului Campina sunt urmatoarele:
- intensificarea activita{ilor de monitorizare sJ control desfa$urate la nivelul

fiecarei structuri, in scopul eliminarii riscurilor existente sJ utilizarii cu eficien{a a
resurselor alocate;

- dezvoltarea activita{ilor de prevenire sJ control pentru protejarea resurselor
alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;

- imbunata{irea comunicarii intre structurile Primariei Municipiului Campina,
in scopul asigurarii circula{iei informa^iilor, operativ, fara distorsiuni, astfel incat
acestea sa poata fi valorificate eficient in activitatea de prevenire sJ control intern;

- proiectarea, la nivelul fiecarei structuri, a standardelor de performanta
pentru fiecare activitate, in scopul utilizarii acestora si la realizarea analizelor pe
baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.

Art. 22. - Implementarea Sistemului de control intern/managerial
(1) Intreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de

specialitate al Primamlui Municipiului Campina se organizeaza sJ se desfasoara cu
respectarea tuturor masurilor, procedurilor $i structurilor stabilite pentru
implementarea Sistemului de control intern/managerial $i a implementarii
Standardelor de control intern/managerial.

(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este
sarcina de serviciu pentru tot personalul implicat sJ cade in sarcina conducatorilor de
compartimente implementarea sj respectarea acestuia.

Art. 23. - ProceduriIe operafionale
(1) Conducerea entitatii asigura elaborarea procedurilor formalizate, respectiv

a procedurilor de sistem si a procedurilor operationale pentru detalierea proceselor si
activitatilor derulate in cadrul entitatii si aducerea la cunostinta personalului a
acestora.

(2) Toate activita{ile specifice compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului se organizeaza, se normeaza, se desfa$oara, se controleaza sJ se evalueza
pe baza procedurilor opera{ionale, elaborate $i descrise detailat pentru fiecare
opera{iune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se elibereaza de
autoritate, in baza modelului stabilit prin dispozi{ie a primarului, care fac parte
integranta din documentele Sistemului de control intern/managerial.



(3) Procedurile opera{ionale pentru fiecare activitate specij
de fiecare compartiment in parte, se aproba prin dispoziJ
actualizeaza permanent func{ie de modificarile intervenite
desfa$urarea activita$ii.

Art. 24. - Procedurile de sistem generale
Procedurile de sistem generale stabilesc modalitatea prin care*n1aT^multe

compartimente din aparatul de specialitate al primarului conlucreaza in vederea
aducerii la indeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de proces stabilesc reguli
de func{ionare care trebuie respectate intocmai de catre to{i salariatii pentru a
asigura implementarea si respectarea Sistemului de Management al Calitatii si al
Sistemului de control intern/managerial pentru buna func{ionare a aparatului de
specialitate al primarului.

CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI
Art. 25. - Atribufii, competenfe si raspunderi cu caracter general ce

revin structurilor din aparatuI de specialitate aI primarului
(1) Serviciile, birourile $i compartimentele din structura aparatului de

specialitate al primarului au urmatoarele atribu{ii generale, competen{e sJ raspunderi
comune:

- respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru $i a standardelor
Sistemului de control intern/managerial aprobate;

- intocmirea proiectelor de hotarari, a expunerilor de motive $i a rapoartelor
de specialitate din domeniul propriu de activitate;

- cunoa$terea permanenta a modificarilor legislative care reglementeaza
domeniul de activitate propriu;

- realizarea la termen a tuturor ac{iunilor sJ activita^ilor necesare
implementarii sistemelor ^i programelor de informatizare ale institu{iei, m domeniul
propriu de activitate;

- implementarea Sistemului de asigurare a calita{ii ISO 9001 in domeniul
propriu de activitate;

- realizarea la termen a programelor $i activitatilor proprii; intocmirea la
termen a documentelor de angajare bugetara sj de plata;

- solu^ionarea ^i transmiterea raspunsurilor in termenul legal la toate adresele,
cererile, peti^iile, reclama{iile sau sugestiile repartizate;

- furnizarea prompta a informa^iilor rezultate din activitatea proprie solicitate
de catre un alt compartiment;

- punerea in aplicare a hotararilor consiliului local din domeniul propriu de
activitate;

asigurarea ini{ierii procedurilor de achizi{ii publice de
servicii/produse/lucrari la termen, astfel incat finalizarea procedurii prin incheierea
contractului de achizitie sa fie facuta la momentul oportun;

- elaborarea documentelor din cadrul documenta{iei de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru de achizi{ie publica aferente lucrarilor, serviciilor ^i
produselor specifice fiecarui compartiment de specialitate, in vederea ini|ierii ^i
derularii procedurilor de achizi^ie, respectiv intocmirea contractelor/acordurilor



cadru atribuite/incheiate la finalizarea acestora, conform Procedi
achizitiilor publice de produse, servicii sau lucrari prin procc
publica, a$a cum sunt ele reglementate, conform Legii nr.98/201i
publice sj a Procedurii de elaborare, incheiere sj urmarire a contra^

- Tndeplinirea responsabilitatilor care le revin in calitafl
comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru atribuirea^fcyySaefefor de
achizrfie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice $i a contractelor de
concesiune de servicii, precum $i din colectivele de coordonare $i supervizare
desemnate in vederea elaborarii documenta{iei necesare, in vederea ini{ierii sJ
derularii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice sau
servicii;

- furnizarea informa{iilor de interes public, conform prevederilor legale;
- intocmirea, cu consultarea Serviciului Juridic, a contractelor de achizi{ii

publice derulate de serviciul/^>iroul propriu;
- asigurarea, intocmirea si sus{inerea tuturor materialelor, informatiilor,

documentelor tehnice, economice, juridice sau de alta natura necesare in ac{iunile in
instan{a din domeniul propriu de activitate, in care este implicata autoritatea
administra{iei publice locale a municipiului Campina;

- participarea in cadrul comisiilor de specialitate infiin{ate in baza hotararilor
Consiliului local al Municipiului Campina sau prin dispozi{ia Primarului
Municipiului Campina;

- perfec{ionarea permanenta a pregatirii profesionale;
- semnalarea catre conducerea instituJiei a oricaror probleme deosebite legate

de activitatea acesteia, despre care se ia cuno$tim;a in timpul indeplinirii sarcinilor
sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are
responsabilita{i si atributii;

- predarea catre Serviciul Administra{ie publica locala, agricol, rela^ii cu
publicul a unita{ilor arhivistice create, in vederea arhivarii acestora;

- indeplinirea oricaror altor atribu|ii, sarcini ^i lucrari din domeniul propriu de
activitate, incredinJate verbal, in scris sau dispuse prin act administrativ emis de
catre primar.

(2) Persoanele cu functii de conducere ale direc{iilor, serviciilor, birourilor $i
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului au urmatoarele atribu^ii,
competem;e $i raspunderi comune, cu caracter general:

- asigurarea organizarii intregii activita{i a structurii pe care o conduce, in
vederea realizarii atribu^iilor ^i pentru buna gestionare a resurselor umane $i a
fondurilor materiale ale structurii;

- urmarirea respectarii regulamentelor ^i a procedurilor de sistem/operationale
$i a standardelor Sistemului de control intern/managerial aprobate;

- iniJierea sJ revizuirea, ori de cate ori este necesar, a procedurilor de lucru
aprobate din domeniul propriu de activitate;

- asigurarea elaborarii proiectelor de hotarari, a expunerilor de motive sj a
rapoartelor de specialitate din domeniul propriu de activitate, conform procedurilor
corespunzatoare;

- urmarirea $i cunoa$terea permanenta a modificarilor legislative care
reglementeaza domeniul de activitate propriu sJ informarea personalului din
subordine cu privire la legisla{ia in vigoare;



implemetf
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- urmarirea realizarii tuturor masurilor necesare pen|
Sistemului de asigurare a calita{ii ISO 9001, in domeniul-proprh

- intocmirea bugetelor proiectelor, programelor si
respectiv fundamentarea acestora; intocmirea la termen a docun
bugetara si de plata ale activita{ilor proprii;

- intocmirea informarilor periodice legate de activitatea propne^5==stf6cturilor
pe care le coordoneaza, a programului comisiilor speciale pe care le coordoneaza si
publicarea lor pe pagina web oficiala a Municipiului Campina, conform
regulamentului stabilit de primar; intocmirea unui calendar cu activita{ile anuale cu
caracter permanent;

- participarea la sedin{ele comisiilor de specialitate si la sedintele Consiliului
local al Municipiului Campina, ori de cate ori este necesar;

- analizarea sJ repartizarea in cadrul departamentului a coresponden{ei
primite, precum si urmarirea modului de solu{ionare si transmitere a raspunsurilor in
termenul legal la toate adresele, cererile, petiJiile, reclama$iile sau sugestiile sosite
prin registratura primariei, inclusiv pe pagina web oficiala a Municipiului Campina
date spre competenta solu{ionare;

- furnizarea, Tn limita competen{ei a informa^iilor solicitate $i necesare
celorlalte structuri din cadrul primariei pentru asigurarea funcJionarii lor;

- urmarirea punerii in aplicare a hotararilor consiliului local din domeniul
propriu de activitate;

- formularea de propuneri privind structura organizatorica, numarul maxim de
posturi necesar funcJionarii departamentului, precum si intocmirea fiselor posturilor
si a rapoartelor de evaluare profesionala ale personalului din subordine, pana la
nivelul lor de competen{a - stabilirea necesarului de formare profesionala a
salariatilor;

- realizarea instruirii din punct de vedere a securita{ii muncii pentru
personalul din subordine;

- verificarea, semnarea $i avizarea, dupa caz, a documentelor emise de
structura din subordine;

asigurarea ini{ierii procedurilor de achizi{ii publice de
servicii/produse/lucrari la termen, astfel incat sa se asigure fmalizarea procedurii
prin incheierea contractului de achizi{ie, la momentul oportun;

- coordonarea $i supravegherea realizarii de catre structurile din subordine a
atribuJiilor cu caracter general si specific ce le revin acestora;

- evaluarea periodica a modului de indeplinire a obiectivelor, sarcinilor ^i
activita^ii departamentului;

- participarea ca membru in comisiile de specialitate constituite in cadrul
Primariei Municipiului Campina, conform dispozi{iilor primarului sau hotararilor de
consiliu, dupa caz.

Art. 26. - Atribu{ii specifice structurilor functionale
(1) Direc{iile, serviciile, birourile si compartimentele din structura aparatului

de specialitate au atribuJii specifice, stabilite in prezentul Regulament.
(2) $efii direc{iilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor au obliga{ia sa

stabileasca in fi$ele posturilor si in sarcinile de serviciu ale personalului din
subordine toate activita{ile si raspunderile pentru indeplinirea atribu{iilor generale si
specifice ale structurii din subordine.



STRUCTURIFUNCTIONALESUBORDONATE SI COOR
DE SECRETARUL MUNICIPWLUICAMPL

l. - Serviciul administratie publica locala, agricol, reIap
Serviciul administrape publica locala, agricol, rela{ii cu publicul este m

subordinea secretarului municipiului Campina si este compus din 2 compartimente
dupa cum urmeaza:

Centru de informare pentru cetafeni este Tn subordinea $efului de serviciu $i
are urmatoarele atribu{ii directe:

- asigura rela{ia cu publicul referitoare la solicitarile personale ale ceta{enilor,
depuse spre solu{ionare la primarie, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la
informajiile de interes public si a celor cu privire la protectia datelor cu caracter
personal;

- preia informa{iile, sesizarile $i reclama{iile prin intermediul liniei telefonice
$i le transmite catre serviciile sau institu^iile competente, in vederea solu{ionarii
acestora;

- aplica dispozitiile legale privind subventia pentru incalzirea locuin^ei cu
lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, al^ii decat beneficiarii Legii nr.416/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- administreaza si tine la zi afisierele de la sediul primariei si asigura afisarea
la sediul institutiei a anunturilor si publicatiilor de vanzare;

- posteaza pe site-ul institutiei documentele privind informarea cetatenilor si
se preocupa de actualizarea informatiilor prezentate pe site;

- asigura mscrierea cetatenilor la audientele acordate de conducerea institutiei;
- gestioneaza si distribuie biletele subventionate pentru transportul local de

persoane, cu respectarea reglementarilor stabilite prin Hotararea Consiliului local;
- contribuie la informarea cetatenilor cu privire la activitatea institutiei si

asigura indrumarea acestora catre compartimentele de specialitate.

Compartiment administrafie publica locald, agricol, relafii cu publicul este
m subordinea ^efului de serviciu $i are urmatoarele atribu^ii directe:

- aplica prevederile Legii nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care:

- participa laintocmirea materialelor necesare desfa^urarii ^edintelor
ordinare $i extraordinare ale consiliului local;

- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea
lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, mtocmeste procesul - verbal al
sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local, in colaborare cu
secretarul Municipiului Campina;

- participa la $edinJele consiliului local;
- organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local,

in conditiile legii;
- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile

publice si persoanele interesate a hotararilor consiliului local, in conditiile legii;
- organizeaza arhiva si evidenta statistica a dispozitiilor emise de

primar, in conditiile legii;



- asigura transparenta si comunicarea catre
publice si persoanele interesate a dispozitiilor emise de primar,

- gestioneaza Registrul unic de control, in conformitate
nr.252/2003;

- intocmeste proiectele de dispozitii ale primarului in domen]
- asigura indeplinirea actiunilor si procedurilor specifice organizarii si

desfasurarii alegerilor, a referendumului si a recensamantului, conform prevederilor
legale in domeniu;

- asigura indeplinirea procedurii prevazuta de Legea nr.l76/2001 privind
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si
completarea Legii nr.l44/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
A.N.I., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, pentru
demnitari;

- asigura rezolvarea in termenul legal a petitiilor care vizeaza aspecte din
domeniul de activitate al serviciului;

- asigura inscrierea, completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor in
registrul agricol la nivelul Primariei Municipiului Campina, pe suport hartie si in
format electronic, precum si a centralizarii datelor catre Registrul Agricol National
(RAN);

- gestioneaza procedurile privind exploatarea pajistilor, in conformitate cu
prevederile legale in domeniu si cu respectarea amenajamentului pastoral elaborat in
conditiile legii;

- asigura indeplinirea procedurilor legale privind emiterea atestatului de
producator si a carnetului de comercializare;

- elibereaza documentele necesare implementarii schemelor de plati directe
care se aplica in agricultura si pentru programul national apicol, in cadrul
programelor acordate la nivel national;

- gestioneaza procedurile privind aplicarea prevederilor legilor fondului
funciar;

- gestioneaza lucrarea de cadastru funciar intocmit in anul 1985, care cuprinde
lista posesorilor si registrul cadastral al parcelelor si elibereaza documente in baza
acestuia;

- indeplineste procedurile pentru intocmirea Anexei nr.l "Certificat pentru
atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar" si Anexei nr.2 "Proces - verbal de
identificare a imobilului", conform Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor
Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate
imibiliara;

- aplica prevederile Legii nr.l7/2014 privind unele masuri de reglementare a
vanzarii - cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in
administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului;

- asigura managementul documentelor clasificate prin aplicarea legilor
privitoare la manipularea, transmiterea sj gestionarea informa{iilor clasificate;

- asigura managementului documentelor rezultate prin $i din utilizarea
serviciilor postale de orice tip;



- asigura evidenta si circulatia actelor specifice aparatulu$
primarului si a serviciilor publice din subordinea autoritatilor;

- asigura ducerea la indeplinire a obligatiilor privind comul
a altor acte de procedura, in conformitate cu prevederile legale;

- gestioneaza stampila Primariei si a Primarului 3;
- urmareste solutionarea petitiilor, in conditiile si termenele prevazute de lege,

prin colaborare cu celelalte structuri functionale;
- asigura primirea si predarea corespondentei clasificate prin posta militara;
- asigura intocmirea nomenclatorului arhivistic;
- asigura intocmirea inventarelor si proceselor - verbale de predare primire a

documentelor constituite;
- selectioneaza documentele;
- intocmeste si elibereaza documentele.

2. - Directia juridica
Directia este in subordinea secretarului Municipiului Campina si are in

structura Serviciul Juridic, Resurse Umane, Indrumare Asocia{ii de Proprietari,
Spa{iu locativ, Compartimentul informatic si Serviciul administrativ.

2a. - Serviciul Juridic, Resurse Umane, Indrumare As6ciafii de
Proprietari, Spafiu locativ

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Indrumare Asocia{ii de Proprietari, Spa^iu
locativ este in subordinea directorului executiv juridic si este compus din trei
compartimente dupa cum urmeaza:

Compartimentuljuridic $i contencios este in subordinea ^efului de serviciu $i
are urmatoarele atribu^ii directe:

- reprezinta interesele legitime ale autoritaJii administra^iei publice locale in
fa^a instan|elor de judecata de toate gradele, in raporturile acesteia cu alte autorita{i
publice, institu^ii de orice natura, precum ^i cu orice persoana juridica sau fizica, in
condi|iile legii;

- indeplineste actele de procedura in vederea reprezentarii intereselor legitime
ale unitatii administrativ teritoriale;

- analizeaza oportunitatea si legalitatea promovarii unor actiuni in justitie, in
vederea protejarii intereselor autoritatii publice locale si ale institutiei;

- asigura consultanJa juridica compaitimentelor din cadrul instituJiei, in
elaborarea contractelor, proiectelor de hotarari, dispozi{iilor Primarului Municipiului
Campina ^i a altor acte cu caracterjuridic;

- asigura punerea in executare a hotararilorjudecatoresti obtinute;
- gestioneaza procedurile reglementate de punerea in aplicare a Legii

nr.lO/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- solutioneaza petitiile/corespondenta repartizata spre competenta solutionare;
- colaborareaza impreuna cu avoca{ii angaja^i de autoritatea locala pentru

apararea in fa^a instanJelor dejudecata, a intereselor autorita^ii locale;
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Compartimentul Resurse umane este in subordinea
urmatoarele atribu|ii directe:

- asigura managementul functiilor publice/contractuale,
prevederile legale, in vederea indeplinirii obiectivelor institutiei;

- asigura relatia institutiei cu ANFP, in vederea ir
prevazute de lege pentru dezvoltarea carierei functionarilor publi

- formuleaza propuneri cu privire la structura organizatorica a Aparatului de
specialitate al primarului si a serviciilor subordonate;

- asigura elaborarea/actualizarea ROF- ului si ROI- ului institutiei;
- gestioneaza dosarele profesionale/personale ale salariatilor aparatului de

specialitate a primarului si serviciilor subordonate fara personalitate juridica si
elibereaza in baza acestora documentele specifice;

- monitorizeaza procesul de intocmire/actualizare a fiselor de post, in
colaborare cu sefii structurilor care au obligatia intocmirii/actualizarii fiselor de
post;

- gestioneaza procedurile legale privind ocuparea functiilor publice /
functiilor contractuale conform legislatiei in vigoare, elaborand documentele care
ii revin conform procedurii legale;

- coordoneaza, monitorizeaza procesul de evaluare anuala a performan{elor
profesionale individuale ale salariatilor, in colaborare cu sefii structurilor
func{ionale;

- elaboreaza Planul anual de perfec{ionare profesionala a salaria{ilor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor fara personalitate juridica
subordonate;

- monitorizeaza Planul de ocupare al functiilor publice conform procedurilor
legale privind elaborarea, avizarea si aprobarea de catre Consiliul local al
Municipiului Campina;

- monitorizeaza drepturile salariatilor privind concediile de odihna, concediile
medicale si celelalte zile libere platite stabilite prin lege;

- este responsabil cu constituirea comisiei paritare $i a comisiei de diciplina la
nivelul institutiei; propune conducatorului institutiei masurile necesare in vederea
func{ionarii acestora, reconfirmarii mandatelor acestora sau declan$area
procedurilor impuse de legisla{ie; asigura aducerea la cunostin|a salaria^ior a
atribu{iilor celor doua comisii; sus{ine activitatea comisiilor in solu{ionarea cazurilor
si pune la dispozi{ia presedinJilor celor doua comisii documentele solicitate;

- monitorizeaza activitatea de transmitere a Declaratiilor fiscale aferente
drepturilor salariale (Declaratia 112, Declaratia M500)

- intocmeste statele de plata $i calculeaza orice indemniza{ii sau drepturi
salariale ale salariatilor, consilierilor locali, colaboratorilor;

- gestioneaza baza informatica REVISAL;
- asigura, printr-un contract incheiat cu respectarea prevederilor legale,

activitatea de medicina a muncii la nivelul institutiei, efectuarea periodica a
controlului medical pentru salaria{ii institutiei;

- fundamenteaza la solicitarea directorului executiv a necesarului de fonduri
anuale pentru cheltuielile cu personalul, precum $i cheltuielile cu birotica necesare
func{ionarii biroului;

- elaboreaza si prezinta salaria^ilor institutiei materiale cu caracter informativ
si didactic pe probleme de specialitate cu privire la: etica, conduita, disciplina,



legislap'a specifica aplicabila salaria^ilor, incompatibilitati sj coj
modificari majore ale legisla{iei; asigura din oficiu sau la solicit|
salaria{ilor consultan$ in aceste probleme;

- asigura activita{i de preluare, comunicare, arhivare^
declara$iilor de avere sj de interese pentru personalul contractual
publici de conducere/execu{ie din cadrul aparatului de specialitate al^primarului
Municipiului Campina;

- asigura indeplinirea procedurii prevazuta de Legea nr.l76/2001 privind
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si
completarea Legii nr.l44/2007 privind mfiintarea, organizarea si functionarea
A.N.I., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, pentru
functionari.

Compartimentul indrumare asociafli de proprietari, spafiu locativ este Tn
subordinea $efului de serviciu sj are urmatoarele atribu{ii:

- indruma $i sprijina asociatiile de proprietari prin consilierea proprietarilor
din condominii m vederea mfiin^arii asocia{iilor de proprietari, in condi^iile legii;

- mdruma $i sprijina asocia^iile de proprietari pentru indeplinirea de catre
acestea a obliga{iilor ce le revin pentru intre|inerea $i repararea constructiilor si
instalatiilor din condominiu;

- asigura rezolvarea in termenul legal a petitiilor care vizeaza aspecte din
domeniul de activitate al compartimentului;

- primeste, verifica, analizeaza si intocmeste raspunsurile la cererile de
locuinte privind repartizarea unui spatiu de locuit/extinderea celui existent;

- calculeaza punctajul fiecarui dosar locativ, conform criteriilor de punctaj
aprobate de consiliul local;

- intocmeste listele de prioritati pentru locuintele cu chirie din fondul locativ
de stat/ locuinte cu chirie A.N.L. pentru tineri, conform criteriilor de ierarhizare prin
punctaj, aprobate de Consiliul local si supunerea aprobarii acestor liste, anual;

intocmeste contractele de inchiriere pentru spatiile ce sunt in patrimoniul
municipiului sau/si date in administrarea acestuia;

- urmareste derularea contractelor de inchiriere emise de Primaria
municipiului (modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a
schimbului de locuinta sau a rezilierii contractului, s.a.);

- primeste si verifica solicitarile de locuinte cu chirie pentru tineri, fmantate
de Agentia Nationala pentru Locuinte;

- intocmeste contractele de inchiriere pentru spatiile cu alta destina{ie decat
cea de locuinta, tine evidenta acestora, urmareste incasarea chiriilor.

2b. ServiciuI administrativ
Serviciul adminstrativ func{ioneaza in subordinea directorului executivjuridic

^i are urmatoarele atribu^ii specifice:
- controleaza modul de utilizare a bunurilor mobi.le $i imobile din cadrul

institu{iei;
- intre{ine toate instala^iile ^i dotarile aferente (instala^ii de incalzire, apa

canal, electricitate, clima etc.) pentru sediile: Primariei Campina, Casa Casatoriilor,
Directiei economice - partea de imobil in care functioneaza aceasta directie, Centrul
National de Informare Turistica, Cresa, Biblioteca, Politia locala si Muzeul);



- urmare$te sJ controleaza modul de derulare a contracte
servicii, verifica periodic consumurile de energie electrica^
salubritate pentru sediul Primariei Campina si Casa Casatoriik

- urmare$te $i asigura desfa$urarea in bune condi{iia ad
personalului in teren ( PH 23PMC, PH 42WYW, PH 36JET);

*. - i i i - i i -- urmare$te impreuna cu personalul din subordme,
auto, realizarea intre{inerilor periodice, repara^iilor curente $i capitale ale
autoturismelor din dotare, prin completarea fi$ei tehnice a autovehiculelor privind
consumul de piese / autovehicul;

- asigura, organizeaza sj raspunde de starea de cura{enie a institu{iei, precum
sj de respectarea normelor de igiena a incaperilor;

-efectueaza impreuna cu personalul desemnat din cadrul institu{iei
inventarierea periodica a obiectelor de inventar, a materialelor consumabile, a noilor
achizipi $i casarea celor disponibilizate prin valorificarea sau distrugerea lor;

- urmare$te lunar stocurile de materiale din magazie m vederea unei
aprovizionari ritmice cu materiale, consumabile, rechizite, tiparituri ^i imprimate
necesare activita{ii institupei conform necesarului mtocmit de fiecare compartiment;

- {ine eviden^a faptica $i scriptica a materialelor pe tipuri $i categorii de
materiale;

- tine eviden^a obiectelor aflate in utilizarea personalului angajat;
- elibereaza materiale din magazie Tn baza bonurilor de consum la toate

serviciile din cadrul primariei;
- organizeaza activitatea de magazie pentru materiale;
- intocme$te propunerea de buget pentru fimctionarea institutiei {inand cont de

asigurarea tuturor utilitatilor (energie electrica, termica, telefoane, apa-canal,
repara{ii curente, intre^inere cladire, intre^inere sj func^ionare autovehicule,
consumabile pentru calculatoare, rechizite birou, copiatoare etc.) pentru sediul
Primariei Campina, Casa Casatoriilor si sediul Directiei economice - partea de
imobil Tn care functioneaza aceasta directie;

- urmare^te incadrarea cheltuielilor in bugetul aprobat;
- instruie$te periodic personalul din subordine pe linia Normelor NTS

Evaluarea Riscurilor ^i PSI;
- organizeaza $i implementeaza programul de colectare selectiva a de$eurilor;
- desfasoara activitati cu privire la organizarea alegerilor, referendumului,

(afi$ajul electoral, amenajarea sediilor ^i dotarea cu mobilier specific, distribuirea
materialelor pentru desfa$urarea procesului electoral, preluarea $i depozitarea
materialelor utilizate);

- urmareste si coordoneaza lucrarile de pavoazare a orasului, m perioada
sarbatorilor de iarna.

2c.Compartiment informatica se subordoneaza directorului juridic $i are
urmatoarele atribu^ii:

- asigura dezvoltarea infrastructurii software in cadrul Primariei Campina prin
implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul primariei;

- asigura dezvoltarea infrastructurii de comunicatii, reteaua metropolitana si
securitatea sistemului informatic al primariei;



- asigura derularea proiectelor de administratie electronica si
municipiului ( Centrul de Informare Turistica, comunicare si servi
cu acces gratuit Ia intemet si servicii electronice catre cetateni);

- administreaza si gestioneaza infrastructura hardware (<
servere) si mtretinere /reparare echipamente;

- acorda asistenta tehnica compartimentelor din primarie si c
- coordoneaza proiectele informatice a serviciilor din ca

Campina.

-e a
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3. - ServiciuI public de asistenfa sociala
Serviciul public de asisten{a sociala este organizat la nivel de directie, este

Tnfiintat m subordinea Consiliului Local si este coordonat de secretarul Municipiului
Campina.

Serviciul public de asisten{a sociala are m componenta 5 structuri functionale
care isi desfasoara activitatea conform Regulamentului de Organizare si Func{ionare
aprobat prin hotarare adoptata de Consiliul Local al Municipiului Campina.

4. - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenfa a Persoanelor
Serviciul Public Comunitar Local de Eviden{a a Persoanelor t$i desfasoara

activitatea in conformitate cu OG nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea $i
func{ionarea serviciilor publice comunitare de eviden{a persoanelor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.372/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare .

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden{a a Persoanelor este infiintat in
subordinea Consiliului Local sJ este coordonat de secretarul Municipiului Campina.

Acest serviciu isi desfasoara activitatea conform Regulamentului de
Organizare si Functionare aprobat prin hotarare adoptata de Consiliul Local al
Municipiului Campina.

STRUCTURIFUNCTIONALESUBORDONATE DIRECT
PRIMARULUI MUNICIPIULUICAMPINA

5. Direc{ia Economica
Direc^ia Economica este structura functionala din aparatul de specialitate al

primarului, prin care se indeplinesc atributiile privind administrarea si gestionarea
surselor de venit ale bugetului local, precum si misiunea privind asigurarea
organizarii contabilitaJii s^ gestionarea bugetului municipiului Campina, in
concordanJa cu urmarirea sistemelor de management a calita$ii serviciilor.

Direc{ia Economica are in componenta urmatoarele servicii:
Serviciul impozite si taxe locale compus din:

- Compartiment evidenta impozite, taxe si urmarire a incasarii
contractelor ;
- Compartiment executari silite, amenzi si evidenta incasari;
- Compartiment impozite si taxe persoanejuridice ;
- Compartiment impozite si taxe persoane fizice ;
- Compartiment evidenta auto ;
- Compartiment casierie .



incasarii

fiscale a

Serviciulbuget,finante, contabilitate :
- Compartiment buget, finante, contabilitate

5.a ServiciuI impozite si taxe Iocale este compus din 6 cor
cum urmeaza:

Compartimentul evidenta impozite si taxe si urmarire
contractelor, are urmatoarele atributii :

- asigura si raspunde de opera{iunile aferente eviden{ei
contribuabililorpersoane fizice sijuridice;

- intocmeste, verifica si emite situa{iile fiscale, contabile in termenele legale
dupa cum urmeaza: registru partizi, situa{ia soldurilor, lista ramasi{e, lista
suprasolviri, balanta fiscala $i contabila lunara si trimestriala, anexa 12 si alte
situa{ii si rapoarte in care sunt eviden{iate veniturile bugetului local;

- intocmeste ordine de plata privind compensarea si ulterior restituirea prin
ordin de plata sau in numerar la casieria instituJiei a sumelor achitate in plus de catre
contribuabili, la solicitarea acestora;

- intocmeste ordinele de plata aferente incasarilor efectuate prin intermediul
aplica{iei on-line Ghiseul.ro, prin POS, a cotei de 40% reprezentand tonaj greu catre
Consiliul Jude{ean si catre oricare alta institu{ie beneficiara pe baza de cote din taxe;

- urmare$te, verifica $i intocmeste situapile, rapoartele solicitate de
D.G.R.F.P Ploiesti, Consiliul Jude{ean $i alte institu^ii interesate;

- prime$te contractele de sponsorizare incheiate intre Primaria Municipiului
Campina si diverse persoane fizice si juridice, urmareste incasarea sumelor
prevazute in contract si incadrarea corecta a acestora pe destina|ii bugetare;

- administreaza, gestioneaza, conduce si raspunde de eviden{a tuturor
veniturilor bugetului local ce decurg din contracte (indiferent de forma sau
denumirea lor) si care privesc patrimoniul municipiului, stabilind fiecarui contract
taxa pe care o datoreaza in conformitate cu prevederile legale.

Compartimentul executari silite, amenzi si evidenta incasari, are
urmatoarele atributii :

- exercita activitatea de executare silita a persoanelor fizice si juridice ^i cea
de stingere a tuturor crean{elor bugetului local, indeplinind func^ia de executor
fiscal, conform prevederilor legale in vigoare;

- executa activitatea de debitare, scadere, urmarire si incasare la bugetul local
a amenzilor primite spre urmarire si incasare;

- intocmeste soma{iile, titlurile executorii si dosarele de executare silita,
inclusiv opera{iunea de debitare a cheltuielilor de executare silita a persoanelor
fizice si persoanelor juridice, iar in cazul neachitarii acestora va incepe executarea
silita prin poprire asupra veniturilor, bancara sau la terti;

- intocmeste documenta{iile privind debitorii insolvabili persoane fizice si
juridice si le supune spre aprobare conducerii si executa toate procedurile legale cu
privire la aceasta activitatea;

- intocmeste documentaJiile privind debitorii persoane fizice cu restan^e
exclusiv din amenzi, in vederea inlocuirii amenzii cu sanc{iunea prestarii unei
activita^i in folosul comunita{ii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- solicita inscrierea la masa credala a tuturor crean{elor existente in evidenJa
fiscala a debitorilor care se afla in stare de insolven{a potrivit legii, asigurand o



permanenta comunicare cu administratorul judiciar/lichij
respectarea graficelor de rambursare a crean{elor aprobate;

- intocmeste referatul privind anularea crean{elor fiscale ^torate
persoane juridice radia{i din registrele in care au fost inregistn
inainteaza conducerii in vederea aprobarii;

- verifica zilnic gestiunea privind incasarile de venituri
Compartimentu] casierie, conform legisla{iei in vigoare;

- intocmeste decontul de TVA - Declara{ia 300, cu respectarea termenului de
25 al lunii imediat urmatoare perioadei de raportare;

- intocmeste si depune lunar Declara{ia 394 informativa privind
livrarile/prestarile si achizi{iile efectuate pe teritoriul na{ional, aceasta se depune la
Serviciul Fiscal Municipal Campina, pana cel mai tarziu in data de 30 a lunii
urmatoare celei pentru care a fost intocmita;

- intocmeste si depune anual respectand teremenul legal Declara{ia 401
informativa privind proprieta{ile imobiliare de{inute de reziden{i ai altor state
membre ale UE pe teritoriul Romanie.

Compartimentul impozite $i taxe persoane juridice, are urmatoarele
atribu{ii:

- constata si stabileste impozitele $i taxele locale prevazute de lege, datorate
de persoanelejuridice;

- urmare$te Tntocmirea $i depunerea in termenele impuse de lege a
declara{iilor de impunere de catre contribuabilii persoanejuridice;

- intocme^te borderourile de debitare $i scadere, precum $i operarea lor in
eviden^ele analitice ^i sintetice pentru contribuabili persoane juridice;

- preia, pe baza de reparti{ie a sefului ierarhic direct, declara{iile de impozite
$i taxe locale, persoane juridice, asigurand si raspunzand de corecta lor operare in
eviden{ele sintetice si analitice;

- emite certificatul de atestare fiscala solicitat de catre persoanele juridice, in
conformitate cu normele legale in vigoare;

- aplica sanc{iunile prevazute de actele norniative tuturor persoanelor juridice
care incalca prevederile legale;

- solu|ioneaza in termenul legal cererile depuse de contribuabili, repartizate
de seful iererhic direct.

Compartimentul impozite $i taxe persoaneflzice, are urmatoarele atribu^ii:
- constata $i stabile^te impozitele si taxele locale prevazute de lege, datorate

de persoanele fizice si a celor asimilate acestora;
- urmareste intocmirea ^i depunerea in termenele cerute de lege a declara|iilor

de impunere de catre contribuabilii persoane fizice si a celor asimilate acestora;
- intocmeste borderourile de debitare si scadere, precum $i operarea lor in

eviden|ele analitice $i sintetice pentru contribuabili persoane fizice $i a celor
asimilate acestora;

- preia, pe baza de repartipe a sefului ierarhic direct, declara{iile de impozite
si taxe locale, persoane fizice $i a celor asimilate acestora, asigurand $i raspunzand
de corecta lor operare in eviden{ele sintetice $i analitice;

- emite certificatul de atestare fiscala solicitat de catre persoane fizice si a
celor asimilate acestora, in conformitate cu normele legale in vigoare;



- aplica sancpunile prevazute de actele normative tuturor per:
a celor asimilate acestora care mcalca prevederile legale;

- solu{ioneaza in termenul legal cererile depuse de contri
de seful iererhic direct.

Compartimentul evidenta auto, are urmatoarele atribu{ii:
- constata sJ stabilesJe impozitele asupra tuturor mijloacelor de transport,

datorate de persoanele fizice sJ juridice;
- urmaresJe intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declara{iilor

de impunere asupra mijloacelor de transport de catre contribuabilii persoane fizice sJ
juridice;

- intocmeste borderourile de debitare sJ scadere pentru mijloacele de
transport, precum sJ operarea lor in eviden{ele analitice sJ sintetice pentru
contribuabili persoane fizice sJjuridice;

- preia, pe baza de reparti{ie a sefului ierarhic direct declara{iile asupra
mijloacelor de transport, raspunzand de corecta lor operare in sistemul informatic;

- opereaza, veriflca sJ raspunde de con{inutul bazei informa{ionale a
Registrului de eviden{a a mijloacelor de transport;

- emite certificatul de atestare fiscala solicitat de catre persoane fizice sJ
juridice, in conformitate cu normele legale in vigoare;

- aplica sanc{iunile prevazute de actele normative tuturor persoanelor fizice sJ
juridice care incalca prevederile legale;

- solu|ioneaza in termenul legal cererile depuse de contribuabili, repartizate
de sefiil ierarhic direct.

Compartimentul casierie, are urmatoarele atribu{ii:
- asigura respectarea Regulamentului operaJiunilor de casa sJ a prevederilor

Legii nr.22/1969, completata si modificata ulterior;
- efectueaza opera^iuni de Tncasari in numerar sJ POS precum si plaJi in

numerar;
- asigura sJ raspunde de depunerea numerarului pe baza de borderou sJ foaie

de varsamant la Trezorerie sJ banci;
- tine eviden|a incasarilor ^i pla^ilor in numerar cu ajutorul registrului de casa

la care ata$eaza documente justiflcative sJ raspunde de toate operaJiunile evidenJiate
in acesta;

- raspunde de incasarile de impozite ^i taxe, alte venituri bugetare, eliberand
chitan{a pentru orice suma incasata;

- asigura sJ raspunde de securitatea valorilor bane$ti ^i a altor valori din
gestiune;

- preia, depune sJ raspunde de integritatea actelor pe care le depune la
Trezorerie sJ banca.

5.b. Serviciul buget, flnante, contabilitate prin compartimentul specific, are
urmatoarele atributii:

- organizeaza si asigura urmarirea executiei bugetare pentru toate activitatile
fmantate din bugetul local, activitatile finantate integral sau partial din venituri
proprii si subventii, precum si pentru activitatile finantate din venituri in afara



nbugetului Iocal, cele fmantate din Tmprumuturi interne, pre<
europene;

- verifica si centralizeaza propunerile de buget de 1
ordonatorii tertiari de credite si intocmeste bugetul gen
Municipiului Campina, pe capitole bugetare, subcapitole, articole

- participa la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a
rapoartelor si a proiectelor de hotarari, cand este cazul;

- intocmeste bugetul Primariei Municipiului Campina si il inainteaza spre
aprobare Consiliului local al Municipiului Campina;

- introduce, actualizeaza si transmite bugetul aprobat, in programul informatic
agreat de Ministerul Finantelor Publice, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiesti, Trezorerie
si Consiliul Judetean Prahova;

- asigura rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la solicitarea
ordonatorului principal de credite, ordonatorilor tertiari, D.G.R.F.P. Ploiesti si
Consiliul Judetean Prahova;

- intocmeste pe baza bugetului aprobat, cererea deschiderii de credite si
dispozitii bugetare care se depun la trezorerie;

- centralizeaza propunerile de virari de credite de la institutiile finantate din
bugetul local;

- analizeaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local;
- primeste trimestrial darile de seama de la institutiile fmantate de la bugetul

local, le verifica daca sunt in concordanta cu cifrele aprobate si nu exista depasiri
de credite, daca sunt completate conform instructiunilor Ministerului Finantelor.

- centralizeaza,verifica si urmareste executia bugetara pe capitole bugetare,
articole si alineate pentru primarie si institutiile subordonate;

- intocmeste raportul de specialitate pentru aprobare in Consiliului Local al
Municipiului Campina a contului de executie al bugetului local;

- intocmeste documentatia necesara pentm deschiderea fmantarii investitiilor;
- intocmeste proiectele de hotarari cu con{inut economico-fmanciar;
- organizeaza conducerea la zi a registrului datoriei publice si registrul

garan{iilor locale, informarea Ministerului Finantelor Publice cu privire la hotararile
Consiliului local al MunicipiuluiCampina privind contractarea de imprumuturi
pentru investi{ii;

- intocmeste, actualizeaza si pune in aplicare procedura privind angajarea si
decontarea cheltuieIilor bugetare;

- intocmeste documentele de plata in limita creditelor deschise si a
disponibilita{ilor aflate Tn cont;

- coordoneaza, organizeaza si controleaza Jinerea eviden{ei contabile
bugetare;

- exercita activita^ii de control fInanciar preventiv;
- intocmeste fisa mijloacelor fixe, eviden{iaza si inregistreaza in contabilitate

imobilizarile corporale si necorporale si amortizarile mijloacelor fixe, precum si
evaluarea acestora;

- intocmeste balan{ele contabile lunare, darile de seama contabile trimestriale
si anuale si orice alte situa{ii fmanciare cerute de D.G.R.F.P. Ploiesti sau Trezorerie;

- intocmeste bugetul multianual si bugetul de razboi;



- intocmeste solicitarile suplimentare de sume defalcate
Ploiesti, in situa^ia in care aceste sume sunt insuficiente
inva{amant, cre$e, asisten{i personali, persoane cu handicap,

- urmareste derularea contractelor de credit, plata rate
comisioanelor percepute;

- verifica incasarile si platile conform contului de
- urmareste respectarea si punerea in aplicare a hotararilorcoSfifmlui local

privind alocarea unor sume pe diferite destina{ii (fmantari nerambursabile);
- urmareste respectarea $i {inerea eviden{ei sumelor defalcate din unele

venituri ale bugetului de stat pe destinatii precise stabilite prin legea bugetului de
stat;

- asigura evidenta donatiilor si utilizarea acestora conform Hotararii
Consiliului Local Campina.

6. Direcfia investitii
- este in subordinea Primarului municipiului Campina, este condusa de un

director executiv $i este compusa din 3 structuri functionale : coinpartimentul
investi{ii, compartimentul administrare parcare pia{a si serviciul achizitii publice,
programe de finantare.

6.a,Compartimentul investifti este in subordinea directorului de investitii sJ
are urmatoarele atribuJii specifice:

- intocme$te Lista cheltuielilor de capital (obiective de investitii), rectificarea,
actualizarea, modificarea acesteia, in baza notelor de fundamentare inaintate de
conducerea primariei si de serviciile din cadml primariei, de consilierii locali si de
serviciile subordonate consiliului local;

- asigura derularea contractelor de servicii in vederea elaborarii studiilor de
fezabilitate si a proiectelor tehnice ale obiectivelor cuprinse in Lista cheltuielilor de
capital (obiective de investitii);

- asigura recep{ionarea documenta{iilor tehnice de proiectare in baza
contractelor de servicii gestionate in cadrul Compartimentului investitii;

- verifica lucrarile executate si respectarea sistemului de asigurare a calita{ii
lucrarilor, prin dirigin^i de ^antier atestati;

- asigura efectuarea recep{iilor la terminarea lucrarilor $i a recep{iei finale
dupa expirarea perioadei de garan{ie si transmiterea documentelor catre Serviciul
buget, flnante, contabilitate, Serviciul A.D.P.P si Serviciul urbanism si amenajarea
teritoriului, in vederea luarii in evidenJa a obiectivelor de investitii;

- elaboreaza certificatul constatator primar in colaborare cu Serviciul achizitii
publice $i a certificatului constatator final, pentru contractele gestionate in cadrul
Compartimentului investi{ii;

- confirma decontarea lucrarilor efectuate, verificate si avizate de dirigintele
de santier, admi{and la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere
cantitativ, calitativ si valoric;

- intocmeste $i actualizeaza fi$ele pentru obiectivele de investi^ii cuprinse in
Lista cheltuielilor de capital (obiective de investitii), derulate de Compartimentul
investitii;



- urmareste si tine eviden{a tuturor investi^iilor realizate din Wsta cheltuieli
de capital (obiective de investitii), programe guvernamentale;/(A.N.L.,
P.N.D.L.).

Administrare parcare piaJa func$ioneaza sub
directorului de investitii $i are urmatoarele atribu{ii directe:

- administreaza parcarea cu plata si WC-ul public al Primariei municipiului
Campina;

- incaseaza contravaloarea taxa parcare si WC public, conform H.C.L. in
vigoare;

6.b.Serviciul achizifHpublice, programe defmantare - este in subordinea
directorului executiv (Direc$ia Investi^ii) $i este format din 3 compartimente, dupa
cum urmeaza:

Compartimentulachizijiipublice are urmatoarele atribuJii directe:
- elaboreaza $i, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesita|ilor transmise de

celelalte compartimente ale autorita{ii contractante, strategia anuala a achizi^iilor
publice;

- elaboraeaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesita{ilor transmise de
celelalte compartimente ale autoritaJii contractante, programul anual al achizi^iilor
publice;

- aplica $i fmalizeaza procedurile de atribuire, in conformitate cu prevederile
legale in domeniul achizitiilor publice;

- realizeaza achiziJiile directe in conformitate cu prevederile legale in
domeniu;

- constituie $i pastreaza dosarul achiziJiei publice, in conformitate cu
prevederile legale in domeniul.

Compartimentprograme definanfare rela{ii internafionale $iprotocol
Are ca scop principal atragerea de fonduri cu finam>re interna{ionala pentru

realizarea unor proiecte privind dezvoltarea locala $i are urmatoarele atribu$ii
directe:

- identifica sursele informationale cu privire la Programele U.E. sau alte surse
externe de fmantare nerambursabila pentru proiecte de dezvoltare comunitara;

- asigura pregatirea documenta|iilor aferente proiectelor cu fman|are
internationala, prin unita^ile de pregatire a proiectelor desemnate;

- implementeaza proiectele cu finantare internationala, prin unita^ile de
implementare a proiectelor desemnate;

- asigura dezvoltarea rela^iilor de cooperare cu ora$ele infra{ite ^i dezvoltarea
unor noi parteneriate prin proiecte, schimburi de experien{a, colaborari, precum si
organizarea protocolului ocazionat de vizitele delega^iilor la Primaria municipiului
Campina;

- asigura organizarea activitajii de secretariat in vederea acordarii finam;arii
nerambursabile conform Legii 350/2005.

l



Centrul nafional de promovare j/ informare turistica j|
- asigura organizarea activita^ii centrului in conformitat|

reglementarile legale specifice;
- asigura informarea generala asupra ofertei, obiectivelor,

si a atractiilor turistice locale, regionale sau nationale, evenimente
afaceri;

- promoveaza municipiului Campina pe pia^a turismului activ in vederea
cre$terii poten{ialului acestuia, utilizand mijloace moderne de promovare a zonei ca
destinatie turistica.

7. Compartiment audit - intern
- elaboreaza norme metodologice privind exercitarea activita{ii de audit

public intern specifice UATM Campina, avizate de catre UCAPPI prin DGRFP
Ploiesti;

- elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza
acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

- efectueaza activita{i de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de
management fmanciar si control ale entita{ii publice sunt transparente si sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien$a si
eficacitate;

- informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul
entita{ii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

- raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor
rezultate din activitatile de audit intern;

- elaboreaza raportul anual al activita{ii de audit public intern;
- raporteaza imediat conducatorului entita{ii publice $i structurii de control

intern abilitate iregularita{ile sau posibilele prejudicii identificate in realizarea
misiunilor de audit public intern;

- verifica respectarea normelor, instruc{iunilor, precum si a Codului privind
conduita etica a auditorului intern la compartimentele de audit public intern
organizate la nivelul entita^ilor publice aflate in subordine/in coordonare/sub
autoritate.

8. Birou pentru situa{ii de urgenfa civile
Biroul pentru situa{ii de urgen{a civile se subordoneaza direct Primarului

Municipiului Campina si are urmatoarele atribu^ii specifice:
- identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale si

tehnologice de pe teritoriul Municipiului Campina;
- centralizeaza, prelucreaza, stocheaza, studieaza $i analizeaza datele si

mforma{iile referitoare la situa^iile de urgen$a;
- informeaza si asigura pregatirea preventiva a popula^iei cu privire la

pericolele la care este expusa, masurile de autoprotec^ie ce trebuie indeplinite,
mijloacele de protec{ie puse la dispozi|ie, obliga^iile ce ii revin si modul de ac^iune
pe timpul situa^iei de urgenJa;

- organizeaza ^i asigura starea de operativitate si capacitatea de interven^ie
optima a serviciilor pentru situa^ii de urgen^a si a celorlalte organisme specializate
cu atribu{ii in domeniu;
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- instiinteaza autorita{ile publice si asigura alarmarea popula{iei in situa{ii^fe
urgen{a;

- organizeaza pregatirea pentru protec|ia populatiei, a
valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului
dezastrelor si ale conflictelor amiate;

- ia masuri pentm asigurarea condipilor minime de supravie{uire a popula{iei
in situa|ii de urgen{a sau de conflict armat;

- organizeaza si asigura executarea intervem;iei operative pentru reducerea
pierderilor de vie{i omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situa{iilor de urgen{a
civila si pentru reabilitarea utilita{ilor publice afectate;

- asigura limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor
din aer pe timpul conflictelor armate;

- asigura constituirea rezervelor de resurse fmanciare si tehnico -materiale
specifice in situa{ii de urgenfa sau de conflic armat;

- asigura intocmirea planurilor operative, de pregatire si planificare a
exerci{iilor de specialitate;

- propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila,
- participa la exerci{iile, aplica|iile si activita{ile de pregatire privind protec^ia

civila;
- asigura mtocmirea planurilor de cooperare cu institu^iile cu responsabilita{i

m domeniul situa|iilor de urgen{a ^i organismele nonguvernamentale;
- asigura realizarea, intretinerea si func^ionarea legaturilor $i mijloacelor de

instiin^are si alamiare m situa^ii de urgen{a;
- organizeaza ac^iuni pentru pregatirea popula$iei pentru situa^iile de urgen|a;
- acorda asisten|a tehnica $i sprijin pentru gestionarea situa^iilor de urgen{a;
- exercita controlul aplicarii masurilor de protec^ie civila m plan local la

operatorii economici subordona^i;
- coordoneaza actiunile privind evacuarea popula{iei din zonele afectate de

situa{iile de urgen^a;
- stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranei, a cazarii si a

alimentarii cu energie si apa a popula^iei evacuate;
- propune masurile pentru asigurarea ordinii publice in zonele sinistrate;
- asigura gestionarea, depozitarea, intre{inerea si conservarea tehnicii,

aparaturii si materialelor de protec{ie civila, prin serviciile de specialitate.

9. Politia Iocala - isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile
Legii nr.l55/2010 a politiei locale si a Regulamentului cadru de organizare si
functionare a politiei locale aprobat prin H.G. 1332/2010 si organizata la nivel de
directie fiind subordonata Primarului Municipiului Campina.

Politia locala isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare
si Func{ionare aprobat prin hotarare adoptata de Consiliul Local al Municipiului
Campina.



STRUCTURI FUNCTIONALE SUBORDONATE
ADMINISTRATORULUI PUBLIC

10. Serviciul administrare spafii verzi este in
public si este condus de un $ef de serviciu. Scopul principar^t^e^fstituie
administrarea corecta si eficienta a spa{iilor verzi ale Municipiului Campina.

$eful de serviciu, prin subordonajii sai indeplineste urmatoarele atribu{ii
specifice:

- intocmeste proiecte pentru amenajarea si reamenajarea spatiilor verzi;
-asigura producerea de material dendrofloricol;
- asigura plantarea de material dendrofloricol in spatiile verzi ale municipiului

Campina;
- intretine spatiile verzi din Municipiul Campina prin activitati specifice;
- gestioneaza mijloacele de transport, autocisternele si motoutilajele folosite

in cadrul activitatilor specifice serviciului;
- monitorizeaza si tine evidenta necesarului privind dotarea serviciului cu

mijloace mecanice, materii prime si materiale specifice activitatilor intreprinse.

Biblioteca Municipala C.LIstrati este in subordinea administratorului public
$i are propriul ROF abrobat prin hotarare adoptata de Consiliul Local al
Municipiului Campina.

c. Muzeul Memorial B.P.Hasdeu este in subordinea administratorului public
$i are propriul ROF aprobat prin prin hotarare adoptata de Consiliul Local al
Municipiului Campina.

STRUCTURI FUNCTIONALE SUBORDONA TE DIRECT
VICEPRIMARULUIMUNICIPIULUICAMPINA

11. Serviciul adminstrarea domeniuIui public $i privat
Serviciul administrarea domeniuIui public si privat este subordonat direct

viceprimarului Municipiului Campina si este format din trei compartimente:
Compartimentul administrarea domeniuIui public si privat, Compartiment
patrimoniu, Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilita{i
publice.

Compartimentul administrarea domeniuIui public $i privat este subordonat
direct $efului de serviciu si are urmatoarele atribu{ii principale:

- elaboreaza programul si bugetul lucrarilor si serviciilor de salubrizare
stradala a municipiului Campina;

- elaboreaza si implementeaza programul privind si gestionarea deseurilor;
- asigura achizi{ionarea, montarea si intre{inerea cosurilor de gunoi in locurile

publice;
- asigura organizarea demolarii construc{iilor neautorizate si transportul

materialelor de pe domeniul public al municipiului;
- asigura organizarea si verificarea taierilor de arbori, taieri de corecJie cu risc

ridicat de executie;
- asigura organizarea dotarii, respectiv a intre{inerii si reabilitarii mobilierului

urban din parcuri, scuaruri si strazi;



/' '- ' ' *1- asigura intre{inerea $i reabilitarea statuilor sj monume^lttelor din pafe
pie|e $i strazi;

- asigura intre|inerea lacurilor din municipiu, intre{inerea
arteziene;

- asigura dotarea, organizarea func{ionarii sj intre{inerea
din parcuri si cartiere;

- elaboreaza programele de lucrari de intrefinere si repara{ii strazi din
Municipiul Campina, fundamenteaza bugetul lucrarilor de repara{ii capitale si
curente ale carosabilului: strazi, trotuare, alei pietonale, scari, piste pentru biciclisti,
borduri;

- elaboreaza $i promoveaza documenta{iile tehnico-economice ale lucrarilor
de intre{inere sj repara{ii;

- urmareste derularea lucrarilor de execu{ie de repara{ii $i Tntre{inere,
respectarea asigurarii calita{ii lucrarilor de catre executant; participarea la
verificarea lucrarilor executate necorespunzator in baza solu{iilor elaborate de
proiectant, dupa caz recep{ionarea lucrarilor;

- urmareste lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe proprietatea
municipiului;

- elibereaza avizele de spargere, pentru lucrarile care se executa pe domeniul
public, urmareste realizarea repara{iilor la strazile la care se fac interven{ii;

- organizeaza ^i urmareste mtre{inerea sistemelor de semnalizare rutiera si
dirijare a traficului;

- elaboreaza propunerea bugetului lucrarilor de mtre{inere sJ a cheltuielilor cu
consumul de energie electrica pentru iluminatul public;

- verifica calitatea lucrarilor de intre{inere a iluminatului public si
functionalitatea acestui sistem;

- elaboreaza si promoveaza documenta{iile tehnico-economice in vederea
demararii procedurilor de achizi{ii publice, monitorizeaza derularea lucrarilor de
execu{ie pentru toate lucrarile gestionate prin intermediul serviciului;

-propune masuri organizatorice privind alimentarea cu energie electrica a
consumatorilor pe domeniul public, cu ocazia organizarii unor manifestari stradale;

- verifica situa{iile de lucrari si confirma veridicitatea acestora ;
- asigura efectuarea recep{iilor la terminarea lucrarilor sJ a recep^iei finale

dupa expirarea perioadei de garan{ie;
-ini{iaza decontarea lucrarilor efectuate, prin admiterea la plata doar a

lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ;
-intervine prin masuri imediate in cazul unor calamitaJi;
- elaboreaza $i promoveaza documenta{iile tehnice si monitorizeaza derularea

lucrarilor de execu{ie a repara{iilor la imobilele cu destina|ia de locuin^e sau alte
destina{ii pentru acele lucrari care sunt in sarcina proprietarului;

elaboreaza $i promoveaza documenta^iile tehnico-economice ^i
monitorizeaza derularea lucrarilor de repara{ii la unitatile de invatamant
preuniversitar $i a unitatilor sanitare, acolo unde este cazul;



Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comtfftitare de
publice

Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor co
publice este subordonat direct $efului de serviciu si are urf
specifice:

- fundamenteaza si coordoneaza elaborarea strategiilor locaW^privind
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilita{i publice si monitorizarea
implementarii acestora;

- pregateste in colaborare cu operatorii serviciilor publice planurile de
implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii acestora si le
prezinta Consiliul Local al Municipiului Campina in vederea aprobarii;

- asista operatorii m procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru
investi{ii;

- intocmeste $i transmite rapoarte de activitate catre InstituJia Prefectului,
Unitatea centrala de monitorizare, precum si autorita{ilor de management care
gestioneaza instrumentele structurale si programele opera{ionale cu impact m
domeniul serviciilor comunitare;

- colaboreaza Tn realizarea obiectivelor cu Direc{ia tehnica si Compartimentul
pentru programe de finan{are, rela{ii interna{ionale $i protocol;

- informeaza periodic utilizatorii asupra politicilor de dezvoltare din domeniul
serviciilor comunale de utilita{i publice si asupra starii acestora, precum $i asupra
necesita^ii de instituire a unor taxe speciale destinate dezvoltarii si reabilitarii
sistemelor comunale de utilita{i publice.

Compartimentpatrimoniu
Compartimentul Patrimoniu este subordonat direct sefului de serviciu si are

urmatoarele atribu^ii specifice:
- administreaza, gestioneaza, intretine ^i valorifica potentialul patrimoniului

municipiului Campina;
- elaboreaza documenta^iile m vederea notarii in eviden{ele de publicitate

imobiliara a bunurilor imobile aflate in proprietatea Municipiului Campina;
- creeaza si actualizeaza eviden^a tehnico - operativa privind bunurile imobile

din proprietatea publica si privata a municipiului;
- asigura intocmirea documenta|iilor pentru proiectele de hotarari ale

consiliului local privind patrimoniul municipiului (asocieri, inchirieri, concesiuni,
vanzari, schimburi de terenuri, transmiteri, etc);

- intocmeste documenta{iile in vederea acceptarii ofertelor de dona^ii de
bunuri ce intra in patrimoniul municipiului Campina;

- coordoneaza si monitorizeaza inventarierea anuala a patrimoniului public si
privat al municipiului;

- intocmeste $i ^ine eviden^a contractelor de inchiriere si concesionare terenuri
curte si agricole, precum si a contractelor de comodat, dare in adminstrare, etc.;

- verifica in teren modul de respectare a destina{iei pentru care au fost
inchiriate $i concesionate terenurile si propune masuri in vederea respectarii
obiectului contractului si obligatiile;

- verifica datele de expirare a contractelor $i instiin^eaza in scris titularii
acestora, cu privire la expirarea contractelor;
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- asigura relapa cu publicul privind bunurile imobileaf lat#m patemcjm"
municipiului $i care fac obiectul revendicarilor in baza L/egii
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sj a altor acte'j^nttatiye;//' -

- asigura evidenta si actualizeaza evolutia domeniului puc
Municipiului Campina si indeplineste procedurile specifice
vederea aprobarii de catre consiliul local si atestarii prin Hotarare de^Tjuvern a
inventarului bunurilor care apartin domeniului public.

12. Oficiul transport, avize
Compartimentul transport, avize este subordonat direct viceprimarului

Municipiului Campina sj are urmatoarele atribu{ii specifice:
- elaboreaza proiecte referitoare la actualizarea legislaJiei din domeniul

transportului de persoane^3unuri in regim de taxi $i in regim de inchiriere, in baza
propunerilor asociaJiilor profesionale ale taximetri$tilor independen{i/operatori de
taxi;

- aplica hotararile consiliului local cu privire la transportul de persoane/
bunuri in regim de inchiriere;

- planifica, organizeaza, conduce sj executa activita^ile specifice transportului/
bunuri in regim de taxi in regim de inchiriere;

- organizeaza si realizeaza toate activita{ile necesare atriburii contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport persoaneAmnuri in regim de taxi sJ in
regim de inchiriere;

- efectueaza controale pe linie de taximetrie, numai impreuaa cu Politia
nationala ;

- constata contraventii si aplica sanctiuni conform cu legislatia in vigoare pe
linie de taximetrie;

- prime$te, verifica, {ine eviden{a $i analizeaza documentatiile inaintate in
vederea eliberarii avizelor de func{ionare si autorizatiilor de alimentatie publica
pentru agenJii economici ce desfa$oara activitate economica pe raza Municipiului
Campina;

- inregistreaza, tine evidenta si radiaza vehiculele de pe raza Municipiului
Campina care nu se supun inmatricularii;

- elaboreaza proiectele referitoare la actualizarea legisla^iei din domeniul
transportului public local de persoane prin curse regulate si transport public de
persoane intre Municipiul Campina si alte localitati;

- organizeaza, conduce $i executa activita{ile specifice transportului public
local de persoane prin curse regulate si transport public de persoane intre Municipiul
Campina si alte localitati;

- prime$te, verifica, |ine eviden{a $i soluJioneaza sesizarile, cererile $i
propunerile cetaJenilor referitoare la transportul public local de persoane prin curse
regulate si transport public de persoane intre Municipiul Campina si alte localitati;

- colaboreaza cu organele Politiei nationale, precum si cu celelalte organe
competente pe linie de transport, in vederea efectuarii de controale comune;

- constata contraventii si aplica sanctiuni conform cu legislatia in vigoare pe
linie de transport public de persoane;

- organizeaza licitatii care au la baza hotararile consiliului local privind
inchirieri, concesionari, vanzari;



- organizeaza sedintele de negociere a pretului pentrujftp"enuriaferefrt
activelor;

- elibereaza autorizatii de amplasare si functionare pentru
pe domeniul public sau privat al municipiului, conform hotara^
consiliul local;

- asigura calitatea de manager de transport pentru microbuzul PH-89-PMC,
prin functionarul public angajat.

13. Arhitect $ef
Arhitectul sef reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii

teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si este
subordonat viceprimarului.

Arhitectul $ef desfa$oara o activitate de interes public, al carui scop principal
il reprezinta dezvoltarea durabila a comunitapi, coordonarea activita{ilor de
dezvoltare teritoriala, amenajarea teritoriului $i urbanism, protejarea valorilor de
patrimoniu $i a calita{ii arhitecturale la nivelul unita{ii administrativ-teritoriale.

In activitatea lui, arhitectul $efeste sprijinit de Comisia tehnica de amenajare
a teritoriului $i urbanism, comisie cu rol consultativ care asigura fundamentarea
tehnica de specialitate in vederea luarii deciziilor.

Conform art.36, al.(12) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, reactualizata, structura de specialitate condusa de arhitectul $ef al
Municipiului Campina, indepIineste urmatoarele atribu{ii principale:

-ini{iaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza $i
propune spre aprobare documenta{iile de amenajare a teritoriului $i de urbanism
(PUGA>UZOTD);

- avizeaza strategiile de dezvoltare integrata;
- convoaca $i asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a

teritoriului $i urbanism;
- intocme$te, verifica din punct de vedere tehnic ^i propune emiterea avizelor

de ini^iere/oportunitate, a certificatelor de urbanism $i a autoriza^iilor de construire;
- urmare$te punerea in aplicare a documenta{iilor de amenajare a teritoriului

si de urbanism, precum $i a strategiilor de dezvoltare integrata $i a politicilor
urbane;

- asigura gestionarea, eviden{a ^i actualizarea documenta{iilor de urbanism si
amenajare a teritoriului;

-transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale $i Administra^iei
Publice situapile cu privire la eviden|a ^i actualizarea documenta^iilor de amenajare
a teritoriului $i urbanism, prin intermediul Directiei Tehnice din cadrul Consiliului
Judetean Prahova;

- asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura a tuturor zonelor protejate, indiferent de
natura acestora.

Arhitectul $efmai indepIineste si alte atributii:
- asigura sus{inerea in fa{a Consiliului local al Municipiului Campina a

proiectelor de hotarare prin rapoartele de specialitate din domeniul urbanismului si
urmareste aducerea la indeplinire a dispozitiilor cuprinse in hotararile de consiliu
adoptate;
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- coordoneaza si asigura activitatea de informare si consultc
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si arm
(PUD, PUZ, PUG), conform Ordinului nr.2701/2010 si a Regul
prin Hotararea Consiliului local, cat si a altor proiecte de investitil
Campina;

- coordoneaza procedura elaborarii sj semnarii certificatelor de urbanism, a
autoriza{iilor de constmire, a autoriza^iilor de desfiin^are, a tuturor documentelor
emise de Directia Arhitect sef si a documenta{iilor de urbanism aprobate de
Consiliul local al Municipiului Campina, in concordan{a cu prevederile din Planul
Urbanistic General $i Regulamentul de urbanism local aferent acestuia;

- organizeaza $i coordoneaza constituirea $i dezvoltarea bancilor^>azelor de
date urbane;

- participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare $i avizare din
punctul de vedere al conformitatii cu documenta{iile de amenajare a teritoriului $i de
urbanism legal aprobate;

- avizeaza proiectele de investi^ii publice din punctul de vedere al
conformitatii cu documenta^iile de amenajare a teritoriului $i de urbanism legal
aprobate;

- asigura rela{ia publica cu ceta{enii, institu{iile publice sj societa|ile
comerciale privind problemele de specialitate, prin organizarea de audiente conform
solicitarilor.

13.a ServiciuI Urbanism si Amenajarea Teritoriului
- este in subordinea directa a arhitectului sef si este condus de un sef de

serviciu.
Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele atributii:

- aplica Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
construc{ii, republicata, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului $i

.urbanism, cu modificarile ^i completarile ulterioare, precum sJ toate legile,
H.G., O.U.G., H.C.L. sJ ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de
urbanism, amenajare a teritoriului $i autorizare a lucrarilor de construc$ii;

- asigura activitatea permanenta a relatiei cu publicul care consta in primirea
si verificarea preliminara a cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism si a
autorizatiilor de construire, a cererilor pentru emiterea certificatelor de
nomenclatura si adresa postala, a certificatelor de atestare a edificarii/extinderii
constructiilor, a avizelor pentru constructii funerare, precum si primirea si
asigurarea evidentei tuturor cererilor primite de la registratura institutiei;

- emite Certificatele de urbanism, cu respectarea etapelor privind verificarea
actelor si documentelor depuse, verificarea in teren si redactarea in conformitate cu
prevederile PUG^RLU al Municipiului Campina;

- emite autorizatiile de construire/autorizatiile de desfiintare, cu respectarea
etapelor privind verificarea con{inutului documenta{iei depuse, inclusiv sub aspectul
prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii, conform conditiilor mentionate in
certificatul de urbanism;

- gestioneaza Nomenclatorul stradal al Municipiului Campina si adresele
postale, introducerea acestora in Registrul Electronic, precum si verificarea
propunerilor de adaugare si modificare denumiri de drumuri in RENNS;



- emite Certificatele de atestare a edificarii/extinderii constrac|iilor, conform
regulamentului aprobat prin hotarare a Consiliului local al municipjuIui Campina;

-emite Avizelepentruconstructiifunerare;
- asigura verificarea si solutionarea peti{iilor cu privire

urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de construire si
solu{ionare a problemelor verificate;

- intocmeste situatiile statistice obligatorii pentru Directia Judeteana de
Statistica;

- convoaca $i asigura dezbaterea lucrarilor in cadrul Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului si urbanism, constituita la nivelul Primariei municipiului
Campina, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului sj urbanismul;

- verifica documentatiile de urbanism - PUD - (intrate in serviciu in vederea
avizarii-aprobarii), din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare, incadrarii
in prevederile PUG;

- participa la sedin^ele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului $i
urbanism constituita la nivelul Consiliului Jude{ean Prahova, privind avizare PUZ-
uri, PUG si alte lucrari;

- elibereaza avize pentru lucrarile de construire ce se autorizeaza de catre
Consiliul Judetean Prahova, conforrn Legii 50/1991, respectiv pentru investitiile
care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a
municipiului Campina;

- intocme$te adeverin{e cu privire la incadrarea imobilelor (terenuri $i/sau
construc^ii) in intravilan sau extravilan, conform prevederilor PUG^RLU;

- intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarare de consiliu
local referitoare la activitatile specifice serviciului;

- asigura eviden{a monumentelor istorice ^i de arhitectura, ansamblurilor si
siturilor istorice recunoscute cu valoare de patrimoniu local;

- participa, impreuna cu Serviciul ADPP, la reactualizarea inventarierii
proprieta{ii publice a municipiului Campina, Tn ceea ce priveste trama stradala;

- participa la sedin^ele Consiliului Local Campina, la Comisia de urbanism
din cadrul Consiliului Local si asigura informa|iile solicitate;

- gestioneaza baza de date cu documentatiile de urbanism si activita{i de
planificare urbana, cat si actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a
teritoriului, impreuna cu Biroul avize, avizari, GIS;

- participa la controalele organizate de Serviciul Control din Cadrul Politiei
Locale Campina, privind disciplina in constructii, in functie de solicitarile primite;

- urmareste aplicarea H.G.R, nr.521/1997 privind intocmirea lucrarilor de
cadastru imobiliar -^dilitar si de constituire a bancii de date urbane si transpunerea
pe calculator, impreuna cu celelalte servicii din primarie implicate in aceasta
lucrare;

- participa la lucrarile care se executa pentru stabilirea $i delimitarea limitei
administrativ - teritoriale a municipiului Campina cat $i a limitei intravilanului;

- asigura realizarea de lucrari cu caracter grafic, prelucrari de imagini,
prelucrari de text;

- propune masuri de actualizare a planurilor topografice cu inventarierea
cadastrala tehnico-imobiliara $i a planurilor cu re^ele subterane de pe teritoriul
municipiului Campina;



- actualizeaza suportul topografic al Planului Urbani$tic Generai
construcpile noi autorizate si realizate, la niveIul municipiului Car

- asigura actualizarea bancii de date computerizate a directfei, impreuna.fi
Compartimentul avize, avizari, GIS - referitoare la situatia emitei
valabilitate, incepere lucrari, terminare lucrari, in termenele legale;

- inregistreaza in baza de date procesele verbale de receptie la terminarea
lucrarilor, cat si procesele verbale de receptie partiala incheiate la solicitarea
investitorului si notele de constatare privind stadiul fizic al lucrarilor la expirarea
valabilitatii autorizatiei de construire si tine evidenta acestora;

- asigura regularizarea taxei pentru emiterea autorizatiei de construire ;
- asigura participarea, prin reprezentantul Serviciului urbanism, la receptia

privind terminarea lucrarilor de constructii;
- transmite catre Directia Economica a Primariei Campina - situatia lunara a

investitiilor terminate si receptionate de catre biroul urbanism, in vederea
impozitarii.

Compartimentul Avize, Avizari, GIS are urmatoarele atributii :
- asigura obtinerea avizelor pentru lucrarile de investitii ale Primariei

Municipiului Campina, cu urmatoarele atributii specifice:
- asigura verificarea operativa privind structura si continutul

documentatiilor pentru obtinerea avizelor pentru lucrarile initiate de Primaria
Municipiului Campina;

- asigura relatia cu avizatorii, intocmirea anexelor care cuprind taxele
specifice ce se vor vira administratorilor de retele si serviciilor deconcentrate ale
administratiei publice centrale;

- obtine avizele specificate in ceitificatul de urbanism privind utilitatile
urbane (S.C. Distrigaz, S.C. Electrica, S.C. Hidro Prahova, S.C. Romtelecom,
S..C. Conpet, S.N. Petrom, S.C. Transgaz), sanatatea publica, protectia mediului,
securitatea la incendiu, aparare civila si tine evidenta acestora in registru.

-asigura secretariatul Comisiei Tehnice de Avizare, cu urmatoarele atributii
specifice:

- intocmeste lista cu ordinea de zi a documentatiilor verificate de Biroul
urbanism si amenajarea teritoriului si le supun spre analiza Comisiei Tehnice de
Avizare pentru faza de certificat de urbanism si faza de autorizatie;

- asigura relatia cu avizatorii prin Comisia Tehnica de Avizare;
- stabilieste avizele necesare pentru documentatiile depuse la faza de

certificat de urbanism;
- verifica modul in care au fost preluate in continutul documentatiilor

tehnice depuse la faza autorizatie de construire/desfiintare a conditiilor din avizele si
acordurile obtinute in prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse in actul
administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, precum si
valabilitatea acestora;

- redacteaza procesul-verbal al sedintei.
- asigura informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau

revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului (PUD, PUZ, PUG), cu
respectarea prevederilor legale in vigoare si a hotararii de consiliu local aprobata in
acest sens;



- asigura impreuna cu Serviciul Urbanism si Amenaj&rea Terit6riului
secretariatulComisieiTehnicedeUrbanismsiAmenajareaTeritdfriului; *

- asigura aplicarea masurilor prevazute de Legea nr.l53/2011 privirlti
cre$terea calita^ii arhitectural-ambientale a cladirilor din municipiulCampinasKa
RegulamentuluilocalaprobatprinH.C.L. nr.61/2014;

- asigura inventarierea si evidenta, impreuna cu Serviciul ControlalPolitiei
locale, referitor la amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate din
Municipiul Campina, in conformitate cu prevederile Legii 185/25.06.2013 privind
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate si a Regulamentului local de
publicitate aprobat prin H.C.L. nr.73/29.05.2014;

- intocmeste si comunica Inspectoratului Judetean in Constructii Prahova,
precum si structurii de specialitate din domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului din cadrul Consiliului Judetean Prahova, in prima decada a fiecarei
luni, pentru luna anterioara, lista documentelor emise, conform prevederilor legale
in vigoare;

- intocmeste si transmite la inceputul fiecarei luni, pentru luna anterioara,
catre Biroul Agricol si catre Directia Economica, lista autorizatiilor eliberate;

- intocmeste si transmite lunar catre Directia Economica lista privind situatia
cu incasarea taxei timbmlui de arhitectura pentru documentatiile depuse in cursul
lunii anterioare.

B.AteIieruI pentru infrastructura urbana are urmatoarele atribu{ii directe:
- executa lucrari de intretinere si reparatii la infrastructura urbana, cu

urmatoarele atributii specifice:
- realizeaza reparatii la covorul asfaltic, conform comanda;
- repara/realizeaza scurgeri sau rigole stradale, conform comanda;
- repara/conformeaza spatii dejoaca pentru copii, conform comanda;
- intretine, repara, conformeaza spatii publice, trotuare, conform

comanda;
- repara/conformeaza spatii publice, parcari auto, conform comanda;
- realizeaza taieri si toaletari arbori, conform comanda;

- asigura baza materiala si aprovizionarea cu materiale necesare desfasurarii
activitatii;

- in timpul sezonului rece participa la inlaturarea zapezii si imprastierea
materialului antiderapant pe sectoarele stabilite de comandament;

- monitorizeaza lucrarile de salubrizare efectuate la nivelul municipiului, dupa
cum urmeaza:

a) - lucrari de salubrizare in baza contractului cu operatorul de salubrizare:
- controleaza cantitatea, calitatea si parametrii serviciilor prestate;
- verifica zilnic si raporteaza suprafetele curatate;
- verifica activitatea de deszapezire;
- verifica si avizeaza foile de parcurs ale utilajelor folosite de operator;
-verifica rezolvarea sesizarilor formulate de cetateni in privinta

activitatilor de salubrizare.
b) lucrari de salubrizare in afara contractului cu operatorul, pe baza de

comanda.



- coordoneaza in baza graficului lunar, intocmit si
persoanelor cu venit minim garantat, sens in care desfasoar|
specifice;

- executa la solicitarea administratorului public activitati
decat cele prevazute in grafic, cu personalul cu venit minim
evidentiate intr-un proces verbal intocmit de atelierul de infrastructuFS=Sf^ana si
vizat de Administratorul Public;

- intocmeste documentele necesare bunei desfasurari a compartimentului: foi
de parcurs, fisa de activitate zilnica, note interne de receptie, bonuri de consum,
procese verbale, dupa caz;

- intocmeste referate, note inteme si alte documente de interfata necesare
bunei functionari a compartimentului;

- primeste informari de la Politia Locala privind evenimente accidentale
pentru care se solicita interventia in regim de urgenta, in limita competentelor si
disponibilitatilorcompartimentului;

- executa alte lucrari de reparatii si intretinere, montaj si transport, privind
mijloacele fixe apartinand domeniului public si privat, la comanda serviciului
ADPP sau Administratorului Public, in limita capacitatilor de care dispune.

14. - Ghiseul unic
In cadrul Centrului de informare pentru cetateni este organizata o noua

structura functionala denumita ,, GHISEUL UNIC " in care isi desfasoara activitatea
reprezentantii serviciilor care deservesc direct cetatenii: Serviciul de asistenta
sociala, Serviciul ADPP, Biroul de urbanism si amenajarea teritoriului,
Compartimentul indrumare asociatii de proprietari si locativ.

Ghiseul functioneaza pe toata durata programului de lucru si are ca scop
eficientizarea relatiei intre autoritate si cetateni prin oferirea de informatii, formulare
tipizate si eliberari de documente intr-un cadru unitar.

CAPITOLUL V
COMISIILE DE SPECIALITATE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI

CAMPINA
Art. 27. - Comisii de specialitate
(1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de

legisla{ia in vigoare sau de procedurile regulamentului propriu de organizare si
func$ionare, care necesita colaborarea mai multor compartimente, in cadrul
Primariei Municipiului Campina se infiin{eaza $i functioneaza Comisii de
specialitate.

(2) Comisiile de specialitate pot fi:
- comisii permanente, care au sarcina de analiza, avizare sau autorizare ale

unor activita|i, documenta^ii sau servicii din administrarea autorita{ii publice locale;
- comisii speciale, cu activitate limitata in timp, infiin^ate pentru derularea

unor proceduri sau sarcini impuse de legisla{ia in vigoare;
- comisii infiin^ate pentru realizarea unor sarcini sau acJiuni unice, limitate in

timp.
(3) Comisiile de specialitate se infiin|eaza in baza Dispozi{iei Primarului

Municipiului Campina sau prin hotarari ale Consiliului local al Municipiului
Campina.



CAPITOLUL VI
ALTE REGLEMENTARI
Art. 28. - Declara|ia de avere $i de interese
Pentru asigurarea exercitarii func{iilor si demnita^ilor puM;^n.jcpndi^ii de

impar|ialitate, integritate, trasparen{a, prin organizarea inN^$xJ unitar si
institu{ionalizat a activita|ii de control al averii dobandite in perioa^a^exercitarii
mandatelor sau a indeplinirii func{iilor respective si a verificarii conflictelor de
interese, precum $i de sesizare a incompatibilita$ilor, to^i demnitarii, func{ionarii
publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Campina sunt
obliga{i sa depuna Declarapile de avere $i Declara$iile de interese, conform
prevederilor legale in vigoare.

Art. 29. - Perfec{ionarea profesionala a salariatilor
(1) Fonnele prin care se realizeaza formarea profesionala a salaria{ilor sunt:
- programe de formare profesionale organizate de catre furnizorii de programe

autoriza{i, stagii de practica ^i specializare in {ara sau strainatate;
- instructaje interne;
- participarea la conferin$e si seminarii, in |ara sau in strainatate.
(2) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesionala

ini{iate de angajator se suporta din bugetul local, conform planului anual aprobat de
primar.

(3) Propunerile de participare la programele de perfec{ionare se realizeaza de
catre $efri de compartimente, luand in calcul evaluarea performantelor profesionale
individuale, a modificarilor intervenite in legisla^ie, respectiv necesita^ile de
pregatire profesionala ale salaria^ilor.

(4) Organizarea s^ desfa^^urarea formarii profesionale se realizeaza in
conformitate cu prevederile legale si in baza Regulamentului Intern aprobat prin
Dispozi{ia primarului.

CAPITOLUL VII:
DISPOZITII FINALE
Art. 30. - Elaborarea Fi$elor de post
(1) In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare

$ef de serviciu, birou sau compartiment va elabora/actualiza, dupa caz, fisa postului
pentru fiecare post aprobat in structura organizatorica a Aparatului de specialitate al
Primarului si va reactualiza fisele de post conform prevederilor acestui regulament.

(2) Redactarea fiselor de post se va face respectand modelul stabilit de lege,
pe suport electronic si pe suport hartie, in trei exemplare: unul pentru salariat, unul
pentru $eful compartimentului ^i unul pentru Compartimentul Resurse Umane .

Art.31. - Respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si
Funcfionare

(1) To{i salaria|ii Primariei Municipiului Campina sunt obliga{i sa cunoasca,
sa respecte $i sa aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare $i
Func|ionare. In acest scop, Compartimentul Resurse Umane va asigura transmiterea
regulamentului sefilor tuturor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea
la cunostin{a a prevederilor acestuia salariaJilor.

(2) Prezentul Regulament de Organizare si Func{ionare se publica pe pagina
de internet a Municipiului Campina.



Art. 32. - Modificarea Regulamentului de Organizare $i Fj
Prezentul Regulament se completeaza sj se modificaori

nevoie, in functie de modificarile legislative, care reglementeaza
competen{e date, sau in cazul reorganizarii compartimentelor fun2
structurii organizatorice aprobate prin hotarare a consiliului local.

Reglementarile cuprinse in prezentul regulament au avut la baza'
conducatorilor structurilor functionale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Campina.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.69.098/20iulie2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurem1u - Primarul Municipiului

Campina, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a
administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din
Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al Municipiului
Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Funcfionare al Aparatului
de speciaIitate al Primarului Municipiului Campina.

Prin prezentul proiect de hotarare se supune dezbaterii $i aprobarii Consiliului
Local Regulamentul de Organizare si Func$ionare al Aparatului de speciaIitate al
Primarului Municipiului Campina.

Conform prevederilor art.61, alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia locala, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, pentru
punerea in aplicare a activitajilor date in competen{a primarului, prin acte
normative, acesta beneficiaza de un aparat de speciaIitate, pe care il conduce.

Aparatul de speciaIitate al Primarului este structurat pe compartimente
func$ionale incadrate cu func^ionari publici, personal contractual. Primarul conduce
serviciile publice.

A

In vederea elaborarii Regulamentului de Organizare $i Func{ionare al
Aparatului de speciaIitate al Primarului, s-a avut in vedere structura organizatorica
(organigrama), aprobata de Consiliul Local, document prin care s-a realizat
repartizarea autorita^ii si responsabilitatea, pe compartimente func^ionale, in scopul
func^ionarii administra^iei publice.

pnand seama de scopul Regulamentului de Organizare si Func^ionare, prin
acest document s-au prezentat sarcinile/obiectivele specifice, responsabilita^ile si
structurile ierahice ale compartimentelor functionale. Documentul cuprinde
descrierea serviciilor realizate, prin intermediul compartimentelor funcponale, in
vederea realizarii obiectivelor propuse, pentru solu^ionarea si gestionarea
problemelor, in interesul colectivita|ilor locale.

Reglementarile cuprinse in Regulamentul de Organizare si Func^ionare sunt
corelate cu modificarile legislative intervenite, care au incinden^a in activitatea
compartimentelor, inclusiv in ceea ce prive$te implementarea $i dezvoltarea
Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului Secretariatului General
al Guvernului nr.400/2015, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Nu in ultimul rand s-au avut in vedere $i prevederile Legii nr.l88/1999
privind Statutul func$ionarilor publici.

Compartimentele func^ionale, in in{elesul prezentului regulament sunt
direc$iile, serviciile, birourile si compartimentele independente, aflate in subordinea
Primarului.



Legatura dintre diferitele compartimente ale Primariei Municipiului Campina
se face prin conducatorii acestora, iar legatura cu alte institu{ii sau cu conducerea
ministerelor si a celorlalte organe ale administra{iei de stat, prin reprezentan{ii legali
ai primariei.

Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozi{ia sau cu
aprobarea conducerii Primariei Municipiului Campina, vor putea stabili $i alte
sarcini Tn afara celor prevazute in prezentul Regulament, pentru personalul din
cadrul acestora.

Va propun spre analiza sj aprobare proiectul de hotarare prezentat.
Cadrul local aplicabil:
- art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."b" si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat

cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata, modificata si completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren(iu

Cod FP-06-02, ver.l


