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CONSILIUL LOCAL ARCHIS 
 
 

HOT RÂREAăănr.60 
Din 27.11.2015 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei comunei Archis 
         
      ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataăde 27.11.2015, ora 900 
,ăfiindăprezen iăunănum rădeă10 consilieri din totalul de 11 . 
 
             AVÂND ÎN VEDERE : 
 
    Poiectul de hotarare initiat de d-l primar,avizat favorabil de comisia de specialitate a consiliului local , 
    Prevederile art. 63 alin(1) lit(c) coroborat cu art.36ăalină(1)ă,ăalin.(2),ălit.”a”ăşiăalin.(3),ălit.”b”,ăart.45,ă
alin.(1)ăşiăart.115,ăalin.(1),ălit.”a”cuădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăadministra ieiăpubliceă
locale , 
    Prevederile art.1, art.4  Legiiănr.188/1999ăprivindăStatutulăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ăşiă
actualizata ,                
    Prevederileăart.40ădinăLegeaănr.53/2003ăCodulămuncii,ărepublicat ăsiăactualizata; 
    Prevederile HCL nr.19/27.04.2015 de aprobare a Organigramei si Statului de Functii al Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Archis ,   
    Votul  „ăpentruă”ăa 10 consilieri ,  
 
               Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  
 

HăOăTă ăR ăŞăTăEă: 
 
      Art.1  Seă aprob ă Regulamentulă deă Organizareă şiă Func ionareă ală Primariei comuneiă Archis,ă jude ulă
Arad,ăconformăAnexeiănr.1ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 
      Art.2   Cuădataăadopt riiăprezenteiăhot râriăseăabrog ădispozitia primarului cu nr.85 /03.09.2008 . 
      Art.3   Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăsecretarulăcomuneiăArchis,ăcareă
vaăpuneălaădispozi iaăsalaria ilorăcâteăunăexemplarădinăregulamentă. 
      Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 

 
 
 
           PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSECRETAR 
 
                NICOLAE   BATRIN                                                                    Gheorghe-Florin ANTA 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                  Anexa la HCL nr. 60 /27.11.2015 
JUDE ULăARAD 
COMUNAăăARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  
  

 
 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI COMUNEI ARCHIS 

 
 Inătemeiulăart.36ăalin.(2)ălit.”a”.,ăart.45,ăalin.(1)ăşiăart.115,ăalin.(1),ălit.”a”ădinăLegeaă
nr.215/2001- privindăadministra iaăpublic ălocal ă- republicat ,ăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchisă
adopt ăprezentulăRegulamentădeăorganizareăsiăfunctionareăalăPrimarieiăComuneiăComuneiă. 

 

CAPITOLUL   I 
 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARIEI COMUNEI ARCHIS 

 
 Art.1.   Administra iaăpublic ălaănivelulăunit ilorăadministartivăteritorialeăseăorganizeaz ăşiă
func ioneaz ăînătemeiulăăprincipiilorăautonomieiălocale,ădescentraliz riiăserviciilorăpublice,ă
eligibilit iiăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale,ălegalit iiăşiăconsult riiăcet enilorăînăproblemeă
de interes local. 
 Art.2.   Prim riaăComuneiăArchisăăesteăoăstructur ăfunc ional ăcuăactivitateăpermanent ,ăcareă
duceălaăîndeplinireăhot rârileăconsiliuluiălocalăăşiădispozi iileăprimarului,ăsolu ionândăproblemeleă
curente ale colectivit iiălocaleădinăcomunaăArchis. 
 Art.3.   Prezentulăregulamentăstabileşteăproceduraădeădesf şurareăaăactivit iiăinstitu ieiăşiă
atribu iileăpersonaluluiădeăspecialitateăşiăadministrativădinăaparatulăădeăspecialitateăalăPrimaruluiă
Comunei Archis. 
 Art.4.   Primarul,ăViceprimarul,ăSecretarulăComuneiăArchis,ăîmpreun ăcuăaparatulădeă
specialitateăalăPrimaruluiăComuneiăArchis,ăconstituieăPrim riaăComuneiăArchisă,ăcareăfunc ioneaz ăcaă
autoritateăaăadministra ieiăpubliceălocaleăşiărezolv ăproblemeleăpublice,ăînăinteresulăcet eniloră
comunei,ăînăcondi iileălegii. 
 Art.5.  (1)ăStructuraăorganizatoric ăaăpersonaluluiăPrim rieiăăseăgrupeaz ăînăcategoriiădeă
func ionariăpublici,ăpersonalăcontractualăşiădemnitari,ăastfel:ă 

A.   Primar  
B.   Viceprimar  
C.   Secretar comuna  

            D.   Aparatul de specialitate al primarului:                      
   1.  Compartiment urbanism si mediu  :ăăă1ăfunc ieăpublic ădeăexecu ieă- inspector I principal si 1 
functie contractuala de executie – inspector de specialitate 1A  , 
   2.  Compartiment  contabilitate :ăă1ăfunc ieăpublic ădeăexecu ieă– inspectorăIăsuperior;ă1ăfunc ieă
public ădeăexecu ieă– inspectorăIăprincipar,ăfunc ieăpublic ădeăexecu ie-referent III debutant-vacant ,        
   3.  Compartiment agricol :ă1ăfunc ieăpublic ădeăexecu ieă– inspector I principal ; 1ăfunc ieăpublic ă
deăexecu ieă– consilier I superior ;  
   4.  Compartiment autoritate tutelara si asisten ăsocial  :ă1ăfunc ieăpublic ădeăexecu ieă– 
inspector I principal ; 
   5.  Compartiment impozite si taxe locale : 1 func ieăpublic ădeăexecu ieă– inspector I principal; 
   6.  Compartiment cultura : 1  functie contractuala de executie – Inspector I –gr.2 ; 
   7.  Compartiment transport scolar : 1  functie contractuala de executie – sofer ; 



   8.  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta :   1 Sef serviciu , 18 personal voluntar ;  
   9.  Compartiment comunitar : - 1 functie contractuala de executie – femeie de serviciu ; 
 10.  COMPARTIMENT AUTOFINANTATE 
        10.1 Serviciul public local de alimentare cu apa : 2 functii contractuale de executie-instalator ;  
        10.2 Gospodarire comunala : 2 functii contractuale de executie –tractorist ; 1 functie contractuala 
de instalator elecoenergetician , 1 functia contractuala – lacatus mecanic ,  
  11.  Consilier personal al primarului – functie contractuala vacanta ; 
            
         E.  Aparat de specialitate a Consiliului Local   
   12. Compartiment Juridic : 1 functie contractuala de executie – consilier juridic debutant; 
 
(2)  Consiliul local al Comunei Archis poateăînfiin aăşiăorganizaăînăcadrulăstructuriiăsale,ăşiăalteăserviciiăpeă
domeniiădeăactivitate,ăpotrivităspecificuluiăşiănevoilorălocale,ăînăcondi iiădeăeficien . 
(3)ăăModalitateaădeăconstituireăaăacestoraăăşiărela iileăîntreăserviciiăşiădintreăacesteaăşiăter i,ăseăreglementeaz ă
potrivităprezentuluiăRegulamentădeăorganizareăşiăfunc ionare. 
Art.6.  Prim riaăComuneiăArchisădispuneădeăunăsediu,ădeăunăpatrimoniuăpropriuăşiădeămijloaceămaterialeăşiă
financiareănecesareăfunc ion riiăînăcondi iiădeăeficien . 
Art.7.  SediulăPrim rieiăComuneiăArchisăesteăinăsatăArchis,ănr.97,ăjude ulăArad,ă 
Art.8.  Prim riaăcomuneiăArchisădispuneăînăimobilulăînăcareăfunc ioneaz ădeătoateădot rileănecesareă
func ion riiăserviciilor. 
Art.9.  Finan areaăPrim rieiăcomuneiăArchisăşiăaăaparatului de specialitate al Primarului comunei Archis se 
asigur ădinăbugetulălocal,ădinăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăinstituiteăpotrivitălegii,ădinăalteăvenituriăpropriiăsiă
de la bugetul de stat . 
Art.10.  PatrimoniulăpropriuăalăPrim rieiăcomuneiăArchisăesteăformatădinăbunuriăimobileăşiămobile,ă
eviden iateădistinctăînăeviden aăcontabil ăşi,ădup ăcaz,ăînăeviden eleădeăCarteăFunciar . 
Art.11.  Sistemul de control intern/managerial al comunei Archis  

(1) Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control 
exercitateălaănivelulăentit iiăpublice,ăinclusivăauditulăintern,ăstabiliteădeăconducereăînăconcordan ăcuă
obiectiveleăacesteiaăsiăcuăreglement rileălegale,ăînăvedereaăasigur riiăadministr riiăfondurilorăpubliceăînă
mod economic, eficient si eficace. Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele si 
procedurile. 

(2) Sistemulădeăcontrolăintern/managerialăalăPrim rieiăcomuneiăArchisăă(SCIM)ăreprezint ă
ansamblulădeăm suri,ămetodeăsiăproceduriăîntreprinseălaănivelulăfiec reiăstructuriădinăcadrulăinstituției,ă
instituiteăînăscopulărealiz riiăobiectivelorălaăunănivelăcalitativăcorespunz torăsiăîndepliniriiăcuăregularitate,ă
în mod economic, eficace si eficient a politicilor adoptate. 

(3) Programul de dezvoltare a Sistemului deăcontrolăintern/managerialăalăPrim rieiăcomuneiă
Archisăesteăelaboratăînăconformitateăcuăprevederileălegale,ăînăbazaădispozi iilorăOrdinuluiăministruluiă
finan elorăpubliceănr.ă946/2005,ăcuămodific rileăsiăcomplet rileăulterioare. 
Art.12.    Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 

(1) Obiectiveleăgeneraleăaleăcontroluluiăintern/managerialălaănivelulăPrim rieiăcomuneiăArchisăsuntă
: 

- realizareaăatribu iilorălaănivelulăfiec reiăstructuriăînămodăeconomic,ăeficaceăsiăeficient; 
- conformitateăcuălegile,ănormele,ăstandardeleăsiăreglement rileăînăvigoare; 
- dezvoltareaăunorăsistemeădeăcolectare,ăstocare,ăactualizareăsiădifuzareăaădatelorăsiăinforma iiloră

financiare si de conducere; 
- protejarea fondurilor publice. 
(2) ObiectiveleăgeneraleăaleăProgramuluiădeădezvoltareăaăSCIMădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiă

Archisăsuntăurm toareleă: 
- Intensificareaăactivit ilorădeămonitorizareăînăcontrolădesf şurateălaănivelulăfiec reiăstructuri,înă

scopulăelimin riiăriscurilorăexistenteăsiăutiliz riiăcuăeficien ăaăresurselorăalocate. 
- Dezvoltareaăactivit ilorădeăprevenireăsiăcontrolăpentruăprotejareaăresurselorăalocateăîmpotrivaă

pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 



- Îmbun t ireaăcomunic riiăîntreăstructurileăPrim rieiăcomuneiăArchisăînăscopulăasigur riiă
circula ieiăinforma iilorăoperativ,ăf r ădistorsiuni,ăastfelăîncâtăacesteaăs ăpoat ăfiăvalorificateăeficientăînă
activitatea de prevenire si control intern. 

- Proiectarea,ălaănivelulăfiec reiăstructuri,ăaăstandardelorădeăperforman ăpentruăfiecareăactivitate,ă
înăscopulăutiliz riiăacestoraăsiălaărealizareaăanalizelorăpeăbazaădeăcriteriiăobiective,ăprivindăvalorificareaă
resurselor alocate. 
Art.13.    Implementarea Sistemului de control intern/managerial 

(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului 
comuneiăArchisăseăorganizeaz ăsiăseădesf şoar ăcuărespectareaătuturorăm surilor,ăprocedurilorăsiă
structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern / managerialăsiăaăimplement riiă
Standardelor de control intern/managerial. 

(2) ProgramulădeădezvoltareăaăSistemuluiădeăcontrolăintern/managerialăesteăsarcin ădeăserviciuă
pentruătotăpersonalulăimplicatăsiăcadeăînăsarcinaăconduc torilorădeăcompartimenteăimplementarea si 
respectarea acestuia. 

(3) Toateădocumenteleăelaborateăsiăaprobateădeăconducereaăprim rieiăprivindăimplementareaă
Sistemuluiădeăcontrolăintern/managerialăcompleteaz ădeădreptăprevederileăprezentuluiăRegulamentădeă
OrganizareăsiăFunc ionare. 
Art.14.    Procedurileăopera ionale 

(1) Toateăactivit ileădinăcompartimenteleăAparatuluiădeăspecialitateăalăprimaruluiăseăorganizeaz ,ă
seănormeaz ,ăseădesf şoar ,ăseăcontroleaz ăsiăseăevalueaz ăpeăbazaăProcedurilorăopera ionale,ăelaborateăsiă
descrise detailat pentruăfiecareăopera iune,ăactivitate,ătipădeădocumenteăprelucrateăsauăcareăseăelibereaz ă
deăautoritate,ăînăbazaămodeluluiăstabilităprinădispozi ieăaăprimarului,ăcareăfacăparteăintegrant ădină
documentele Sistemului de control intern/managerial. 

(2) Procedurile opera ionaleăfacăparteăintegrant ădinăatribu iileăcompartimentelorăsiăsuntăanexeălaă
fisa posturilor. 

(3) Procedurileăopera ionaleăpentruăfiecareăactivitateăspecific ăseăelaboreaz ădeăfiecareă
compartimentăînăparte,ăseăaprob ăprinădispozi iaăprimarului,ăseăactualizeaz ăpermanentăinăfunc ieădeă
modific rileăinterveniteăînăorganizareaăsiădesf şurareaăactivit iiăsiăcompleteaz ădeădreptăprevederileă
prezentului Regulament. 
Art.15.   Procedurile de lucru generale 

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din 
Aparatulădeăspecialitateăalăprimaruluiăconlucreaz ăînăvedereaăaduceriiălaăîndeplinireăaăunorăanumiteă
sarcini.ăProcedurileădeălucruăgeneraleăstabilescăreguliădeăfunc ionareăcareătrebuieărespectateăîntocmaiădeă
c treăto iăsalaria iiăpentruăaăasiguraăimplementareaăsiărespectareaăSistemuluiădeăManagementăalăCalit iiăsiă
alăSistemuluiădeăcontrolăintern/managerialăpentruăbunaăfunc ionareăaăaparatuluiădeăspecialitateăală
Primarului. 

 
 

CAPITOLUL II 
 

ATRIBU IILEăPRIMARULUI,ăVICEPRIMARULUIăăŞIăALE 
SECRETARULUI COMUNEI ARCHIS 

 
Art.16.   ConducereaăPrim rieiăcomuneiăArchisăăăăesteăasigurat ădeăPrimar,ăViceprimarăsiăSecretarulă
Comunei. 
Art.17.   Prim riaăcomuneiăArchisăesteăformat ădin:ăprimar,ăviceprimar,ăsecretarulăunit iiă
administrativ-teritorialeăşiăaparatulădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăArchisă. 

 
A.  PRIMARUL  

Art.18.  Primarul comunei Archis îndeplineşteăoăfunc ieădeăautoritateăpublica. 
Art.19.  PrimarulăcomuneiăArchisăareăurm toareleăatribu ii: 
1) Primarul asigura respectareaădrepturilorăşiălibert ilorăfundamentaleăaleăcet enilor,ăaăprevederiloră
Constitu iei,ăprecumăşiăpunereaăînăaplicareăaălegilor,ăaădecretelorăPreşedinteluiăRomâniei,ăaăhot rârilorăşiă



ordonan elorăGuvernului,ăaăhot rârilorăconsiliuluiălocal;ădispuneăm surileănecesareăşiăacordaăsprijină
pentruăaplicareaăordinelorăşiăinstruc iunilorăcuăcaracterănormativăaleăministrilor,ăaleăcelorlal iăconducatoriă
aiăautorit ilorăadministra ieiăpubliceăcentrale,ăaleăprefectului,ăprecumăşiăaăhot rârilorăconsiliuluiăjude ean,ă
înăcondi iileălegii. 
2) Pentruăpunereaăînăaplicareăaăactivit ilorădateăînăcompetentaăsaăprinăacteleănormativeăprev zuteălaă
alin.ă(1)ădinăLegeaănr.ă215/2001,ăprimarulăbeneficiaz ădeăunăaparatădeăspecialitate,ăpeăcareăîlăconduce. 
3) Aparatul de specialitate ală primaruluiă esteă structurată peă compartimenteă functionale,ă înă condi iileă
legii.ă Compartimenteleă functionaleă aleă acestuiaă suntă încadrateă cuă func ionariă publiciă şiă personală
contractual. 
4)  Primarul conduce serviciile publice locale. 
5) Primarulă reprezint  unitatea administrativ-teritorial ă înă rela iileă cuă alteă autorit iă publice,ă cuă
persoaneleăfiziceăsauăjuridiceăromaneăoriăstr ine,ăprecumăşiăînăjusti ie. 
6)  Semnulădistinctivăalăprimaruluiăesteăoăeşarfaăînăculorileădrapeluluiăna ionalăalăRomâniei. 
7) Eşarfaăvaăfiăpurtata,ăînămodăobligatoriu,ălaăsolemnit i,ărecep ii,ăceremoniiăpubliceăşiălaăcelebrareaă
c s toriilor. 
8)  Modelulăeşarfeiăseăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului. 
9)  Primarulăîndeplineşteăurm toareleăcategoriiăprincipaleădeăatribu ii: 
     a) atribu iiăexercitateăînăcalitateădeăreprezentantăalăstatului,ăînăcondi iileălegii; 
     b)ăatribu iiăreferitoareălaărela iaăcuăconsiliulălocal; 
     c)ăatribu iiăreferitoareălaăbugetulălocal; 
     d)ăatribu iiăprivindăserviciileăpubliceăasigurateăcet enilor; 
     e)ăalteăatribu iiăstabiliteăprinălege. 
10) Înătemeiulăart.63,ăalin.ă(1),ăălit.ăa),ădinăLegeaănr.ă215/2001,ăprimarulăîndeplineşteăfunc iaădeăofi eră
deă stareă civil ă şiă deă autoritateă tutelaraă şiă asiguraă func ionareaă serviciiloră publiceă localeă deă profil, 
atribu iiăprivindăorganizareaăşiădesf şurareaăalegerilor,ăreferendumuluiăşiăaărecensamantului.ăPrimarul 
îndeplineşteăşiăalteăatribu iiăstabiliteăprinălege. 
11) Înăexercitareaăatribu iilorăprev zuteălaăart.63,ăalin.ă(1),  lit. b) din Legea nr. 215/2001, primarul: 
    a)ăprezint ăconsiliuluiălocal,ăînăprimulătrimestru,ăunăraportăanualăprivindăstareaăeconomic ,ăsocial ă
şiădeămediuăaăunit iiăadministrativ-teritoriale; 
    b)ăprezint ,ălaăsolicitareaăconsiliuluiălocal,ăalteărapoarteăşiăinform ri; 
    c) elaboreaz ă proiecteleă deă strategiiă privindă stareaă economic ,ă social ă şiă deă mediuă aă unit iiă
administrativ-teritorialeăşiăleăsupuneăaprob riiăconsiliuluiălocal. 
12) Înăexercitareaăatribu iilorăprev zuteălaăart.63,ăalin.ă(1),ăălit.ăc) din Legea nr. 215/2001, primarul: 
    a)ăexercitaăfunc iaădeăordonatorăprincipalădeăcredite; 
    b)ăîntocmeşteăproiectulăbugetuluiălocalăşiăcontulădeăîncheiereăaăexerci iuluiăbugetarăşiăleăsupuneăspreă
aprobare consiliului local; 
    c)ăini iaz ,ăînăcondi iileălegii,ănegocieriăpentruăcontractareaădeăîmprumuturiăşiăemitereaădeătitluriădeă
valoareăînănumeleăunit iiăadministrativ-teritoriale; 
    d)ă verifica,ă prină compartimenteleă deă specialitate,ă corectaă înregistrareă fiscal ă aă contribuabililoră laă
organul fiscal teritorial, atât a sediuluiăsocialăprincipal,ăcatăşiăaăsediuluiăsecundar. 
13) Înăexercitareaăatribu iilorăprev zuteălaăart.63,ăalin.ă(1),ălit.ăd),ădin Legea nr. 215/2001primarul: 
     a)ă coordoneaz ă realizareaă serviciiloră publiceă deă interesă locală prestateă prină intermediulă
aparatuluiă deă specialitateă sauă prină intermediulă organismeloră prestatoareă deă serviciiă publiceă şiă deă
utilitate publica de interes local; 
    b)ăiaăm suriăpentruăprevenireaăşi,ădup ăcaz,ăgestionareaăsitua iilorădeăurgenta; 
     c)ăiaăm suriăpentruăorganizareaăexecut riiăşiăexecutareaăînăconcretăaăactivit ilorădinădomeniileă
prev zuteălaăart.ă36ăalin.ă(6)ălit.ăa)-d) din Legea nr. 215/2001; 
     d)ă iaă m suriă pentruă asigurareaă inventarierii,ă evidenteiă statistice,ă inspec ieiă şiă controluluiă
efectu riiă serviciiloră publiceă deă interesă locală prev zuteă laă art.ă 36ă alin.ă (6)ă lit.ă a)-d) din Legea nr. 
215/2001,ăprecumăşiăaăbunurilorădinăpatrimoniulăpublicăşiăprivatăalăunit iiăadministrativ-teritoriale; 
     e)ă numeşte,ă sanc ioneaz ă şiă dispuneă suspendarea,ă modificareaă şiă încetareaă raporturilor de 
serviciuă sau,ă dup ă caz,ă aă raporturiloră deă munca,ă înă condi iileă legii,ă pentruă personalulă dină cadrulă



aparatuluiădeă specialitate,ăprecumăşiăpentruăconduc toriiă institu iiloră şiă serviciilorăpubliceădeă interesă
local; 
     f) asigura elaborarea planurilorăurbanisticeăprev zuteădeălege,ă leăsupuneăaprob riiăconsiliuluiă
localăşiăac ioneaz ăpentruărespectareaăprevederilorăacestora; 
     g)ă emiteă avizele,ă acordurileă şiă autoriza iileă dateă înă competentaă saă prină legeă şiă alteă acteă
normative; 

h) asigura realizareaă lucr riloră şiă iaă m surileă necesareă conformariiă cuă prevederileă
angajamenteloră asumateă înă procesulă deă integrareă european ă înă domeniulă protec ieiă mediuluiă şiă
gospod ririiăapelorăpentruăserviciileăfurnizateăcet enilor. 
14) Pentruăexercitareaăcorespunz toareăaăatribu iilorăsale,ăprimarulăcolaboreaz ăcuăserviciileăpubliceă
deconcentrateă aleăministereloră şiă celorlalteăorganeădeă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centraleă
dinăunit ileăadministrativ-teritoriale,ăprecumăşiăcuăconsiliulăjude ean; 
15) Asigur ăaducereaălaăîndeplinireăaăhot rârilorăconsiliuluiălocal; 

16) Ini ieaz ăproiecteădeăhot râriăşiăleăsupuneădezbateriiăconsiliuluiălocal,ăpotrivităcompeten eloră
acestuia; 

17) Emiteădispozi iiăcuăcaracterănormativăsauăindividual; 

18) Asigur ărealizareaăuneiăstrategiiăelaborateăînăsferaăinformatiz riiăactivit ilorădinăprim rie; 

19) ÎnăcalitateădeăPresedinteăalăComitetuluiăLocalăpentruăSituatiiădeăUrgenta,ăasigur ăm surileăpentruă
prevenireaăşiălimitareaăurm rilorăcalamit ilor,ăcatastrofelor,ăincendiilor,ăinunda iilor,ăepidemiilor,ă
epizotiilor,ăîmpreun ăcuăorganeleădeăspecialitateăaleăstatului,ăprecumăşiăcaăurmareăaăinstituiriiăst riiădeă
necesitateăsauădeăurgen ,ădup ăcaz;ăînăacestăscopăpoateămobilizaăpopula ia,ăagen iiăeconomiciăşiă
institu iileăpubliceădinăcomun ,ăcareăsuntăobligateăs ăexecuteăm surileăstabilite;ă 

20) EsteăpreşedinteleăComisieiălocaleădeăstabilireăaădreptuluiădeăproprietateăprivat ăasupraăterenurilor,ă
calitateăînăcareăasigur ăşiăr spundeădeăaplicareaăprevederilorăLegiiănr.ă18/1991,ărepublicat ,ăprivindă
fondulăfunciar,ăăaăLegiiănr.ă1/2000ăşiăaăLegiiă247/2005; 

21) Asigur ăcaăreprezentantăalăstatului,ăprinăCompartimentulăstareăcivil ăăexercitareaăatribu iilorădeă
ofi erădeăstareăcivil ; 

22) Propuneăşiăasigur ăconsultareaăpopula ieiăprinăreferendum, cu privire la problemele locale de 
interes deosebit; 

23) Peăbazaăhot râriiăconsiliuluiălocalăiaăm suriăpentruăorganizareaăacesteiăconsult ri,ăînăcondi iileă
legii; 

24) Prezint ă periodică sauă laă cerereaă consiliuluiă locală inform riă privindă aducereaă laă îndeplinire a 
hot rârilorăadoptateădeăconsiliulălocal; 
25) Numeşteă şiă elibereaz ă dină func ieă personalulă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă şiă stabileşteă
drepturileă salarialeă aleă acestuia,ă înă condi iileă legii,ă peă bazaă documenta iiloră întocmiteă deă
compartimentul de specialitate ; 
26) Asigur ă elaborareaă Regulamentuluiă locală deă urbanismă şiă aă documenta iiloră deă urbanismă şiă
amenajareaăteritoriuluiăşiăleăsupuneăaprob riiăconsiliuluiălocal,ăcuărespectareaăprevederilorălegii; 
27) Controleaz ă activitateaă func ionarilor publiciă şiă aă personaluluiă contractuală dină cadrulă Prim rieiă
aplicândă înăacestăsensăcelorăcareăcomităabateriădisciplinare,ădup ăcaz,ăsanc iunileăprev zuteădeă lege,ă
Statutulăfunc ionarilorăpubliciăşiăRegulamentulădeăordineăinterioar ăaăaparatuluiădeăspecialitate;  
28) Stabileşteă înă limitaă fonduluiă ă deă salariiă aprobat,ă func ionariiă careă beneficiaz ă deă premiiă şiă alteă
stimulente;  
29)  Aprob ăfişaăpostuluiăpentruăfunc ionariiăpubliciăşiăpersonalulăcontractualădinăaparatulăpropriu; 
30) Aprob ăfişaădeăevaluareăaăperforman elorăprofesionaleăindividualeăşiăsalariulăfunc ionarilorăpubliciă
dinăaparatulăpropriuăşiăaăpersonaluluiăcontractuală 

 
B.  VICEPRIMARUL 

 



Art.20.ă ă Potrivită dispozi ieiă primaruluiă viceprimarulă coordoneaz ă compartimentulă administrativă şiă
îndeplineşteăurm toareleăatribu ii: 

1. Iaăm suriănecesareăpentruăasigurareaăordiniiăşiădisciplineiă înăcadrulăserviciilorăpeăcareăleăareăînă
subordine; 

2. Particip ălaăşedin eleăConsililuluiălocalăşiăaleăcomisiilorădeăspecialitateăaleăacestuia; 
3. Asigur ă aducereaă laă îndeplinireaă aă hot râriloră consiliuluiă local;ă controleaz ă activitateaă

personalului din subordinea lui;  
4. Urm reşteăexecutareaăobliga iilorăcontractualeăasumateăprinăcontracteleăini iate;ă 
5. Asigur ăşiăr spundeălaăelaborareaădocumenta iilorătehnico-economiceăpentruălucr rile de 

investi iiăpubliceăproprii,ăpentruălucr rileădeăinvesti ii; 
6. Faceăpropuneriăprivindăevaluareaăangajatilorădinăsubordine,ăsemneaz ăreferate,ărapoarte,ă

inform riăprivindăactivitateaălor; 
7. Constat ăăînc lc rileălegii,ăînăexercitareaăatribu iilorăsale; 
8. Iaăm surileăprev zuteădeălegeăcuăprivireălaădesf şurareaăadun rilorăpubliceăorganizateădeăcet eniă

în comuna Archis; 
9. FaceăparteădinăComisiaălocal ăpentruăstabilireaădreptuluiădeăproprietateăprivat ăasupraă

terenurilor; 
10. Face parte din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta ; 
11. Acord ăaudien eăcet enilorăînăproblemeăaăc rorărezolvareăesteădeăcompeten aăsa ; 

  12. Asigur ăşiăseăimplic ăînăelaborareaăstrategieiădeămediuăşiăpunereăînăaplicareăaăCarteiădeămediu; 
  13. Inăcalitateădeăautoritateăexecutiv ,ăviceprimarulăr spundeăpentruăactivitateaăsaăînăfa aăConsiliuluiă
LocalăşiăaăPrimarului,ăpotrivitălegii; 
 
 

C. SECRETARUL 
 
Art.21.  1) Secretarul comunei Archis este functionar public de conducere, cu studii superioare 
juridice.   
        2) Secretarul se bucura de stabilitate in functie. 
        3) Secretarul nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul . 
Art.22.  SecretarulăcomuneiăArchisăcoordoneaz : 

- Compartimentul agricol 
- Compartimentulădeăautoritateătutelar ăsiăăasisten ăsocial ă 

Art.23.  Inăexercitareaăcompeten elorăce-iărevin,ăsecretarulăcomuneiăArchisăîndeplineşteărm toareleă
atribu ii: 
  1)  Avizeaz ,ăpentruălegalitate,ădispozi iileăprimaruluiăşiăhot rârileăconsiliuluiălocală; 
  2)  Participaălaăşedin eleăconsiliuluiălocal; 
  3)  Asiguraăgestionareaăprocedurilorăadministrativeăprivindărela iaădintreăconsiliulălocalăşiăprimar,ă
precumăşiăîntreăaceştiaăşiăprefect; 
  4)  Organizeaz ăarhivaăşiăevidentaăstatisticaăaăhot rârilorăconsiliuluiălocalăşiăaădispozi iilorăprimarului 
  5)  Asigura transparentaăşiăcomunicareaăc treăautorit ile,ăinstitu iileăpubliceăşiăpersoaneleăinteresateă
aăactelorăprev zuteălaăart.5ălit.ăa),ăînăcondi iileăLegii nr. 544/2001 privindăliberulăaccesălaăinforma iileă
deăinteresăpublic,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
  6)  Asiguraăprocedurileădeăconvocareăaăconsiliuluiălocalăşiăefectuareaălucr rilorădeăsecretariat,ă
comunicaăordineaădeăzi,ăîntocmeşteăprocesul-verbalăalăşedin elorăconsiliuluiălocalăşiăredacteaz ă
hot rârileăconsiliuluiălocal 
  7)  Preg teşteălucr rileăsupuseădezbateriiăconsiliuluiălocalăşiăcomisiilorădeăspecialitateăaleăacestuia; 
  8)  Alteăatribu iiăprev zuteădeălegeăsauăîns rcin riădateădeăconsiliulălocalăşiădeăprimar 
  9)  Înăconformitateăcuădispozi iaăprimaruluiăesteăofiterădeăstareăcivil ăfiind delegat; 
10)  Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal, 
11)  Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter 
secret, stabilite conform legilor in vigoare. 



12)  Certifica pentru legalitate, confirmând legalitatea copiilor cu actele originale eliberate de 
autoritate. 
13)  Exercitaăatribu iileăprivindăorganizareaăaplic riiăLegiiăfonduluiăfunciar, 
14) Coordoneaz ă activitateaă deă resurseă umaneă şiă urm resteă implementareaă prevederiloră privindă
depunerea declaratiilor de avere si de interese; 
15) Îndeplineste orice alte atributii date de Consiliul local Archis , primar, precum si cele prevazute in 
legi, hotarâri, etc. 
 

 
CAPITOLUL III 

ATRIBU IILEăCOMPARTIMENTELORăAPARATULUIăDEăSPECIALITATEăAL 
PRIMARULUI 

 
Art.24.ăAtribu iileădeăadministra ieăpublicaăînăsarcinaăsecretaruluiăcomunei:ă 
 1)  Îndruma si coordoneaza activitatea de aplicarea legilor, hotarârilor Guvernului si ale celorlalte organe 
centraleăaleăadministra ieiăpublice,ăsauăaăhotarârilorăConsiliuluiăLocal,ăprimiteădeălaăconducereaăinstitu iei.ă 
 2)  Asiguraăasisten aădeăspecialitateăconsiliuluiălocalăsiăprimaruluiăpentruăelaborarea,ărevocarea,ă
modificareaăînămodăcorespunzatorăaăhotarârilorăsiădispozi iilor,ădupaăcaz,ăconformăprevederilorălegale, 
respectivăavizeazaăpentruălegalitateăproiecteleădeăhotarâre,ădispozi iileăprimaruluiăsiăcontrasemneazaă
hotarârile consiliului local .  
 3)  Colaboreaza cu celelalte compartimente,din cadrul aparatului propriu în vederea îndrumarii activitatii 
serviciilor publice locale.  
 4)  Ini iazaăsiăorganizeazaăac iunileădeăcunoastereăaălegilorăsiăaăcelorlalteăacteănormativeăaleăadministra ieiă
publice centrale sau locale.  
 5)  Coordoneazaăactivita ileălegateădeăaplicareaăLegiiănr.544/2001ăprivindăaccesulălaăinforma iile publice.  
 6)  Coordoneazaăactivita ileălegateădeăaplicareaăLegiiănr.52/2003ăprivindătransparen aădecizionalaăînă
administra iaăpublica.ă 
 7)  Întocmesteărapoarte,ăreferateădeăspecialitateăsiăleăsus ineăînăcomisiileădeăspecialitateăaleăconsiliuluiăsauă
înăcadrulăsedin elorăCosiliuluiălocal.ă 
 8)  Conduceăeviden aănumerot riiăhotarârilor,ădispozi iilor,ăasigurândăcomunicareaăacestoraăceloră
interesa iăînătermeneleălegale.ă 
 9)  Coordoneaza întocmirea lucrarilor necesare convocarii Consiliului local, a pregatirii si desfasurarii 
acestoraăsiăfaceăconvocareaăconsilierilorăsiăinvita ilorălaăsedin a;ă 
10) Rraspundeădeăîntocmireaăproceselorăverbaleăaleăsedin elorăConsiliuluiălocalăsiădeăpastrareaădosareloră
deăsedin aăaleăConsiliului;ă 
11)  Raspundeădeă inereaălaăziăaălucrarilorăprivindăeviden aămilitaraăaătinerilorăsiăaăangaja ilor;ă 
12)  Seăîngrijesteădeăformareaăsiăpastrareaăbiblioteciiăjuridice,ăaăMonitoarelorăOficiale,ăcolec iilorădeălegiă
si alte reviste de specialitate;  
13)  Îndruma activitatea de ordonare, inventariereăsiăselec ionareăaăarhiveiăinstitu ieiăsiăpastrareaăacesteiaă
de catre persoana împuternicita cu gestiunea fondului arhivistic;  
14)  Îndeplinesteăobliga iileăofi eruluiădeăstareăcivila,ăînăbazaădispozi ieiăprimarului.ă 
15)  Elibereaza copii sau extrase de pe orice act din arhiva Consiliului,în afara celor cu caracter secret 
stabilit potrivit legii, elibereaza copii sau extrase de pe actele de stare civila;  
16)  Coordoneazaăefectuareaăanchetelorăsociale,ăelaboreazaădispozi iiădeăinstituireaăcuratelei.  
17)  CoordoneazaăelaborareaăproiectuluiădeăsistemăinformaticăalăConsiliuluiălocalăraportatălaăcerin eleă
direc iilorăsiăorganelorădecizionale,ăînăvedereaăaprobariiăacestuia.ă 
18)  Coordoneaza realizarea efectiva a sistemului informatic în colaborare cu personalul de specialitate în 
domeniu,ăprinăproiectareădeăaplica iiăsiăachizi ie.ă 
19)  Elaboreazaăstudiiădeăoportunitateăînădomeniulăachizi iilorădeătehnicaădeăcalculăpeăbazaăsolicitarilor,ă
corelate cu sistemul informatic.  
20)  Asigura exploatarea eficientaăaăserviciilorăinternetăsiădeăpostaăelectronica,ă inândăcontădeăprotec iaă
datelor.  
21)  Indeplinesteăsiăalteăatribu iiăstabiliteăexpresăprinălegeăsauăalteăacteănormativeăprecumăsiăceleădispuseă



de primar  
22)  Asigura întocmirea dosarelor profesionaleăpentruăaparatulădeăspecialitateăsiă ineălegaturaăcuăAgen iaă
Na ionalaăaăFunc ionarilorăPublici;ă 
23)  Deleagaădinăatribu iileăsaleăpersonaluluiădeăexecu ieăcuăaprobareaăprimarului;ă 
24)  Tineăeviden aădosarelorăpersonaluluiăpropriuăsiăaăcontractelorădeămunca, efectueaza lucrarile legate 
de angajarea, transferarea, pensionarea sau încetarea contractelor de munca pentru persoanele angajate ale 
Primariei;  
25)  Verifica nivelul de salarizare si actualizarea acestuia de catre compartimentul financiar ori de câte ori 
se impune prin reglementari legale;  
26)  Gestioneazaăeviden aăperforman elorăprofesionaleăindividualeăînăbazaăaprecierilorăsefilorăierarhici,ă
conformălegisla ieiăînăvigoareăsiăcoordoneazaăactivitateaăprinăcareăseăpromoveazaăînăfunc ii,ăclase,ăgradeă
sauătrepteăprofesionaleăaăfunc ionarilorăpublici, cât si a personalului contractual, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului .  
27)  Urmaresteăîntocmireaăfiseiăpostuluiăsiăaăatribu iilorădeăserviciuăspecificeăloculuiădeămunca,ărespectivă
documenta iaădeăsanc ionareăpropusaădeăsefiiăierarhiciăpentru personalul cu abateri disciplinare, propune 
programulădeăperfec ionareăaăangaja iilor;ă 
 
 
Art.25.  Atribu iileăsecretaruluiăinăcalitateădeăofiterăădeăstareăcivil ădelegat:  
 1)  Intocmeste acte de stare civila, raspunde de asigurarea registrelor a certificatelor de stare civila a altor 
imprimateăsiămaterialeănecesareăactivita iiădeăstareăcivila;ă 
 2)  Pastreaza arhiva de stare civila si asigura securitatea,conservarea si folosirea legala a imprimatelor cu 
regim special si a celorlalte documente de stare civila;  
 3)  Intocmesteăsiătrimiteălaăcerereăextraseăpentruăuzulăautorita ilorăpublice,ădupaăacteleădeăstareăcivila;ă 
 4)  Urmareste înaintarea registrelor de stare civila dupa completare în termen de 30 de zile  
(exemplarul II) la serviciul de resort alăjude ului;ă 
 5)  Inainteazaăînătermeneleăstabiliteăstatisticileălivreteleămilitareăsiăadeverin eleădeărecrutare,ăbuletineleădeă
identitateăaleăcelorădeceda iălaăorganeleădeăspecialitate;ă 
 6)  Copiaza registrele de stare civila pierdute ori distruse dupa exemplareleăexistenteălaăorganulăjude eană
de specialitate  
 7)  Organizeazaăînăceleămaiăbuneăcondi iiăoficiereaăcasatoriiloră 
 8)  Constataăsiăsanc ioneaza,potrivităprevederilorălegale,fapteleăceăconstituieăcontraven iiălaăregimulăstariiă
civile;  
 9)  Realizeazaătoateăcelelalteăopera iuniăcuăprivireălaăacteleădeăstareăcivila,ăprev zuteădeăLegeaăst riiă
civile, pe baza delegarii data de catre primar;  
10)  Intocmesteăbuletineăstatisticeăsiăsitua iiăcuăprivireălaăstareaăcivilaăsiăleătransmiteăînătermeneleălegale 
prevazute;  
11)  Completeazaăsiăelibereazaălivreteădeăfamilieăsiăopereazaăînăacesteaătoateămen iunileăiviteă 
12)  Ttranscrie actele de nastere, casatorii cât si decese din strainatate  
13)  Intocmesteăacteleădeănastereăcaăurmareăaăadop iilorăcuăefecteădepline de comunicare a acestora la 
locul nasterii  
14)  Efectueaza inventarierea documentelor arhivistice de stare civila  
15)  Intocmeste actele necesare schimbarii de nume  
16)  T ineăeviden aămilitaraăaăpersonaluluiăangajatădinăcadrulăprimarieiă(ăM.L.M.) precum si a tinerilor din 
comuna;  
17)  Rezolvaăînătimpăcoresponden a;ă 
18)  Participaălaăefectuareaăunorăancheteăsocialeăcuăprivireălaăpersoaneleăcuăhandicapădinăparteaăautorita iiă
tutelareăsiăpropuneăluareaădeămasuriăprimarului,ă ineăeviden aăacestorăpersoane pe comuna si comunica 
situa iileăsiădosareleăîntocmiteăcuăprivireălaăacesteăpersoaneălaăDirectiaăjudetean ăsauălaăserviciulăpentruă
persoane cu handicap  
19) Intocmesteăsiăcontrasemneazaădovezi,adeverin eăsiăcertificateăceta enilor,cuăprivireălaăactele ce-i intra 
înăatribu iileăpeăcareăleăexercita;ă 
20) Indeplinesteăsiăalteăatribu iiăspecificeădispuseădeăconducereaăprimariei. 



 
 
Art.26.ă ă Atribu iileă deă administra ieă publicaă privitoră laă rela iileă cuă publicul.ă Secretarulă comuneiă
colaboreaz ăcuăaparatul deăspecialitateăalăprimaruluiăînăîndeplinireaăurm toarelorăatribu ii: 
1. Asigura dactilografierea de documente primite de la nivelul ierarhic superior.  
2. Întocmeste lucrari de secretariat.  
3.  Inregistreaz ,ărepartizeazaăsiăexpediazaăcoresponden a,ăraspundeădeădifuzarea actelor normative si a 
coresponden eiălaăcompartimenteăinteresate.ă 
4. Conduceăeviden aăsiăsolu ionareaănotelorădeăaudien aăînregistrataăcareăauăcaăobiectăproblemeăsocialeă
sau aspecte cu caracter civic.  
5. Urmareste, potrivit legii, împreuna cu, compartimentele interesate, întocmirea, aprobarea si 
respectarea nomenclatorului dosarele si a termenelor de pastrare a fondului arhivistic.  
6. Asigura folosirea documentelor si eliberarea de certificate, copii si extrase de pe documentele de 
arhivaăînăcondi iile prevazuteădeădispozi iileălegale.ă 
7. Intocmesteăsiăcontrasemneazaădovezi,ăadeverin eăsiăcertificateăceta enilorăsiăagen ilorăeconomiciă,ăcuă
privire la actele ce -iăintraăînăatribu iileăpeăcareăleăexercitaă; 
8. Îndeplinesteă siă alteă atribu iiă legaleă specificeă primite de la nivelul ierarhic imediat superior sau 
conducereaăinstitu ieiăsiăceleăstabiliteăprinăhotarâriăaleăconsiliuluiălocal.ă 
9. Iaă m suriă pentruă eviden a,ă selec ionareaă şiă conservareaă documenteloră dină arhivaă prim riei,ă asigur ă
predarea acestora la Arhivele statului; 
10.  Asigur ăîntocmireaăşiăactualizareaăNomenclatoruluiăarhivisticăalăPrim rieiăcomuneiăArchisă, 
11.  Intocmeşteăîmpreun ăcuăşefiiăcompartimentelorăsusmen ionateăprogramulăanualădeăpredareăpreluareăaă
documentelorălaăarhiv ,ăapoiăîlătransmiteăşefilorăde compartimenteăînăvedereaăaplic riiăacestuia; 
12.  Asigur ă leg turaă cuă Direc iaă Jude ean ă aă Arhiveloră Na ionaleă înă vedereaă verific riiă şiă confirm riiă
Nomenclatorului arhivistic; 
13.  Urm reşteămodulă deă aplicareă aăNomenclatoruluiă arhivistică ală prim rieiă laă constituireaă şiă preluareaă
dosarelor create de compartimente; 
14.  Intocmeşteăălucr rileănecesareăînăvedereaăanaliz riiădeăc treăComisiaădeăselec ionareăaădosareloră
cuătermenădeăp strareăexpiratăşiăcareăpotăfiăpropuseăpentruăeliminareăcaăfiindănefolositoare; 
15.  Inainteaz ă Direc ieiă judee neă Aradă aă Arhiveloră na ionale,ă inventareleă dosareloră cuă termenă deă
p strareă expirat,ă procesul-verbală ală Comisieiă deă selec ionare,ă precumă şiă inventareleă documenteloră
create în perioada pentru care s-aăefectuatăăselec ionarea,ăînăvedereaăconfirm riiălucr riiăselec ionate; 
16.  Cerceteaz ă documenteleă dină depozită înă vedereaă eliber riiă adeverin elor,ă copiiloră şiă întocmeşteă
referatulăînăbazaăc ruiaăelibereaz ădocumenteleăsolicitateădeăcet eni; 
17.  Asigur ăeliberareaădeăcopiiădup ăacteleăşiădocumenteleăde inuteăînăarhivaăprim riei,ăprecumăşiăaă
adeverin elorăprivindăsuprafe eleăde inuteădeăcet eniăpotrivităRegistrelorăAgricole; 
18.  Centralizeaz ă proiecteleă deă nomenclatoră pentruă documenteleă specificeă acestora,ă realizeaz ă
centralizareaăacestoraăşiăleăînainteaz ,ăînădou ăexemplare,ăspreăaprobareăşiăconfirmare; 
19.  Difuzeaz ă laă toateă ă compartimenteleă careă i-auă fostă repartizateă Nomenclatorulă arhivistic,ă dup ă
aprobareaăşiăconfirmareaăacestuia,ăînăvedereaăaplic riiălui; 
 20. Asigur ă p strarea,ă conservareaă şiă integritatea documentelor preluate de la serviciile din aparatul 
propriuăşiăceleăaflateăînăsubordineaăconsiliuluiălocal. 
 
 
Art.27.ăAtribu iileăCompartimentuluiăContabilitate:ă 
1. Întocmesteădocumenteleăjustificativeăpentruăoriceăopera ieăcareăafecteazaăpatrimoniulăunita ii; 
2. Constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar 
deă scurtaă durataă siă micaă valoare,ă bunuriloră materiale,ă confruntândă rezultateleă ob inuteă cuă eviden aă
contabila si realizând opera.iunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile si plusurile din inventar;  
3. Inventariazaăpatrimoniulăunita iiă 
4. Asigura gestionarea patrimoniului Primariei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
5. Întocmesteăbilan ulăcontabil;ă 
6. Asigura legatura permanenta cu Trezoreriaăpentruăordonan areaăcheltuielilor;ă 



7. Organizeazaăsiăconduceăeviden aăcontabilaăprivindăefectuareaăcheltuielilorăprevazuteăprinăbugetulădeă
venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace banesti, a decontarilor cu 
debitorii si creditorii; 
8. Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele 
postale, materialele existente în magazie;  
9. Tineăeviden aăimprimatelorăcuăregimăspecială(chitan iere,ăcecuri,ăfoiădeăvarsamânt);ă 
10. Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local Archis, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, 
proiectul privind impozitele si taxele locale ;  
11. Întocmesteă periodică situa iaă execu ieiă bugetareă siă urmaresteă încadrareaă acesteiaă înă limiteleă deă
cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;  
12. Întocmesteăsiăprezintaăconsiliuluiălocalăcontulăanualădeăexecu ieăalăbugetului;ă 
13. Completeazaă ordonan arileă deă plataă privindă disponibilulă dină contulă deă angajamenteă bugetareă siă
raspunde de datele înscrise;  
14. Întocmesteăordonan arileădeăplataăprivindădrepturileăsalariale;ă 
15. Întocmesteăordineădeăplataăpentruăplataăcontribu iilorălaăbugetulădeăstat,ăbugetulăasigurarilorăsociale,ă
bugetulăasigurarilorăsocialeădeăsanatateăprecumăsiăaăaltorăre ineriădinăstatulădeăplata;  
16. Urmaresteăexecutareaăcrean elor;ă 
17. Efectueazaă prină casierieă opera iiă deă încasariă siă pla iă peă bazaă documenteloră aprobateă siă supuseă
controlului financiar preventiv propriu;  
18. Realizeazaăeviden aăgaran iilorădeăgestiuneăpentruăsalaria iiăprimariei;ă ineăeviden aăre inerilor:ărate,ă
CEC,ărateăimobiliare,ăpopririăchirii,ăgaran ii;ă 
19. Asiguraă exercitareaă controluluiă financiară preventivă pentruă pla ileă efectuateă dină bugetulă autorita iloră
executive;  
20. Întocmeste statele de plata ale salariilor personalului din primarie,ă indemniza iileă consilierilor,ă
platesteă ajutoareleă sociale,ă indemniza iileă deă nastereă precumă siă aă altoră ajutoareă banestiă siă indemniza iiă
cuveniteăunorăceta eniăaiăcomunei;  
21. Întocmesteădocumenta iaănecesaraăacordariiăpremiilorăanualeăsiăcelorălunareădin fondul de salarii;  
22. Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre 
compartimentele Primariei, in functie de gradul de prioritate.  
23. Estimarea valorii contractelor de achizitii.  
24. Asigura si raspunde de organizareaă siă desfasurareaă proceduriloră deă achizi iiă publiceă conformă
legislatiei in vigoare ; 
25. Conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.  
26. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de câte ori apar 
încalcari ale clauzelor contractuale ; 
27. Organizeaza, îndruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea în baza de date si arhivarea 
declara iilorădeăimpunereăpentruăimpoziteăsiătaxeălocale;ă 
28. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale; 
29. Analizeaza,ădupaăfiecareătermenădeăplata,ăpeăbazaăeviden eiăanalitice,ălistaădebitorilorăpersoaneăfiziceă
siă juridice,ă careă înregistreazaă restan eă laă plataă impoziteloră siă taxeloră locale si începe procedura de 
recuperareăaăcrean elorăbugetareăînăconformitateăcuăprevederileălegale;ă 
30. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;  
31. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice siăjuridiceăconformălegisla ieiă
în vigoare, prin care se solicita acordarea unor înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si întocmeste 
raportul de specialitate pe care îl înainteaza spre aprobare consiliului local;  
32. Stabileste si aplica masurile ce seă impună pentruă ini iereaă unoră ac iuniă referitoareă laă respectareaă
disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, 
inclusiv prin masuri de executare silita a contribuabililor care nu-si achita în termenăobliga iileăfiscale;ă 
33. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea 
si încasarea debitelor;  
34. Colaboreazaă cuă celelalteă compartimenteă aleăPrimariei,ă cuă societa ileăbancareă siă cuă alteă institu ii,ă în 
vederea încasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;  
35. Aduceă laă cunostin aă conduceriiă siă informeazaă organeleă abilitateă oriă deă câteă oriă constataă fapteă careă



constituieăinfra iuniăconformăprevederilorălegale;ă 
36. Depunerea numerarului rezultat din încasari la Trezorerie cu respectarea plafonului de casa si a 
termenului legal; 
37. Arhiveaza si inventariaza pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele 
create la nivelul compartimentului.  
 
38. Îndeplineste oriceă alteă atribu iiă rezultateădinăHotarârileăConsiliuluiăLocalăArchisă ă siădinădispozi iileă
primarului;  
 
 
Art.28.ăAtribu iileăCompartimentuluiăImpoziteăsiăTaxeăLocale:ă 
1. Încaseazaădeălaăcontribuabiliăimpozitele,ătaxele,ăsiăalteăcrean eăceăseăcuvinăbugetului de stat si local.  
2. Înmânareaăînătermenulălegal,ăsubăsemnatura,ăaăinstiin arilorădeăplataăcatreăcontribuabili. 
3. Emiteăchitan aăfiscalaăpentruăsumeleăîncasateădeălaăcontribuabiliăpeăbazaăimprimatelorăpuseălaă

dispozitie pe linie fiscala, cu respectarea criteriilor si conditiilor prevazute de instructiunile 
Ministerului de Finante.  

4. Înscrierea zilnica a sumelor incasate in borderourile desfasuratoare pe sursele clasificatiei bugetare a 
veniturilor si predarea borderourilor respective odata cu depunerea sumelor incasate.  

5. Inregistrareaăzilnicaăaădebitelorăsiăîncas rilorăînăextraseleădeărol.ă 
6. Aplicareaămasurilorădeăexecu ieăsilitaăprevazuteădeălegeăînăcazulăcontribuabilorăcareănuăsi-au achitat 

obliga iileăfiscaleălaătermeneleălegale.ă 
7. Intocmeste note de constatare si procese verbale cu ocazia verificarilor efectuate în teren în scopul 

încasarii impozitelor, taxelor si altor crean.e cuvenite bugetului de stat sau local, definitiveaza si 
depuneăînătermenălaăoperatorărolădosareleăcontribuabililorăconsidera iăinsolvabiliăînăvedereaăob ineriiă
aprobarilor legale pentru trecerea în evidenta speciala.  

8. Efectueazaăverificariăcelăputinăoădataăpeăanălaăcontribuabiliiăinregistratiăînăeviden aăspecialaăînăscopulă
unei eventuale reactivari.  

9. Incasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând urmatoarea ordine de prioritate: a 
restan eiăsiămajorariiădinăanulăprecedent;ăaărestan eiăsiămajorariiădinăanulăînăcursăînăordineaătermeneloră
deăplata,ăaăimpozitelorăcurenteăaăcarorăscaden aănuăaăexpirat;ă 

10. Respectareaăcuăstricte eăaănormelorălegaleăprivindăderulareaăgestiuniiădeăcasa,ăp strareaănumeraruluiă
în casa de bani si într-unăbirouăprevazutăcuăîncuietori,ăsistemădeăalarm ăInăcazulăînăcareăs-a constatat 
lipsa de numerar sau apar indicii ca s-a fortat usa biroului sau casa de bani se sesiseaza imediat 
conducerea si organul de politie local.  

11. Inăacelasiămodăseăvaăprocedaăsiăînăcazulăsustrageriiă(lipsei)ădeăchitan iereăsauădocumenteăjustificative.ă 
12. Identificareaădeăpersoaneăcareăexercitaăclandestinăactivita iăproducatoareădeăvenităsauăcare poseda 

bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le poseda operatorul de rol si 
conduceriiăunita ii.ă 

13. Întocmesteăreferateădeăspecialitateăînăvedereaăelaborariiăproiectelorădeădispozi iiăaleăprimaruluiăsiădeă
hotarâri ale consiliuluiălocal,ăspecificeăactivita iiăcompartimentului;ă 

14. Colaboreazaăcuătoateăcompartimenteleăprimarieiăprecumăsiăcuăinstitu iileăsiăserviciileădinăsubordineaă
consiliului local;  

15. Colaboreazaăcuădiverseăinstitu ii,ăprecum:ăMinisterulăFinan elor;ăDirec iaăGeneralaăaăFinan eloră
Publice; etc.  

16. Participaălaăsedin eleăcomisiilorădeăspecialitateăaleăconsiliuluiălocal,ăprezentândăsitua iileăceruteădeă
membrii acestora;  

17. Prezintaărapoarteădespreăactivitateaăserviciuluiăsolicitateădeăprimar,ăconsiliulălocal,ădirec iaădeăfinan e,ă
prefectura,ăconsiliulăjude ean;ă 

18. Îndeplinesteăoriceăalteăatribu iiărezultateădinăHotarârileăConsiliuluiăLocalăArchisăăsiădinădispozi iileă
primarului;  

 
 
Art.29.ăăAtribu iileă compartimentului autoritate tutelara si asisten aăsocialaă 



1. Efectueaza ancheteăsocialeăcuăprivireăla:ămodulădeăîntre inere,ăcrestereăsiăeducareăaăcopiilorăcareă
urmeazaăaăfiăîncredin a iăunuiaădinăparin iăînăcazădeădivor ;ăsitua iaămaterialaăaăunorăcondamna iăcareă
solicita amânarea sau întreruperea executarii pedepsei din motive familiale; persoanele care urmeaza 
aăfiăexpertizateăpsihiatricădeăoăcomisieăaăInstitutuluiădeăMedicinaăLegal ,ăînăvedereaăpuneriiăsubă
interdic ie,ăsiăinăalteăcazuri;ă 
 

 2.  Întocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de 
capacitateădeăexerci iu,ăoriăcuăcapacitateărestrânsa,ăprecumăsiăaăpersoanelorăcapabile,ăaflateăînăneputin aădeă
a-si apara singure interesele;  
 3.  Întocmesteăreferateăpentruăproiecteădeădispozi iiăpentruăstabilireaănumeluiăsiăprenumeluiăcopilului 
abandonat;  
 4. Între ineărela iiădeăcolaborareăcuădiferiteăcompartimenteădinăcadrulăPrimariei;ă 
 5. Colaboreazaăpentruărealizareaăactivita iiăcuăter eăinstitu ii.ă 
 6.  În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 – actualizata–privind venitul minim garantat si a 
prevederilor H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:  

a) -Înregistreazaăsiăsolu ioneazaăcererileădeăsolicitare a ajutorului social, în termen legal.  
b) - Intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.  
c) - Stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia  
d) - Urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor socialăaăobliga iilorăceărevin.ă 
e) - Modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si înceteaza plata ajutorului social, conform 

HotarâriiăConsiliuluiăLocal,ădeăaplicareăaălegisla ieiăînădomeniu.ă 
f) - Efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii condi iilorăcareăauăstatălaăbazaă

acordarii ajutorului social.  
g) - înregistreazaăsiăsolu ioneazaăpeăbazaădeăanchetaăsocialaăcererileădeăacordareăaăajutoarelorădeă

urgen a. 
h) - TransmiteăînătermenălegalălaăAJPISăsitua iileăstatisticeăprivindăaplicareaăLegiiănr.416/2001;  
i) - Intocmesteăsitua iaăprivindăpersoaneleăsiăfamiliileămarginalizateăsocialăsiăstabilesteămasuriă

individuale în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale.  
 7.  ÎnăaplicareaăOrdonan eiădeăurgentaăaăGuvernuluiănr.70/2011ăprivindăm surileădeăprotec ieăsocial ăînă
perioada sezonului rece: 
 8.  Asiguraăacordarea,ăîncetareaădreptuluiălaăajutorăpentruăîncalzireaălocuin eiăcuălemneăbeneficiarilorădeă
ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;  
 9.  În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 – actualizata - privindăaloca iaădeăstatăpentruăcopii:ă 

a) Primesteăcererileăpentruăacordareaăaloca ieiădeăstatăpentruăcopiiiăprescolariăprecumăsiăacteleă
doveditoareădinăcareărezultaăîndeplinireaăcondi iilorălegaleădeăacordareăaăacestui drept.  

b) întocmesteăsiăînainteazaăA.J.P.I.S.ăAradăborderoulăprivindăsitua iaăcererilorăînregistrateăpentruă
acordareaăaloca ieiădeăstat.ă 

c) Primeste cererile si propune A.J.P.I.S. pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului 
legal al copilului siăplataăaloca ieiădeăstatărestanta.ă 

10.   InăaplicareaăprevederilorăLegiiănr.277/2010ăprivindăaloca iaăpentruăsus inereaăfamiliei,ărepublicat : 
a) Primesteăcererileăsiădeclara iileăpeăpropriaăraspundereădepuseădeăfamiliileăcareăauăînăîntre inereă

copii în vârsta de pâna la 18 ani;  
b) Verificaăprinăancheteăsocialeăîndeplinireaădeăcatreăsolicitan iăaăcondi iilorădeăacordareăaăaloca ieiă 

pentruăsu inereaăfamiliei; 
c) PropuneăpeăbazaădeăreferatăPrimaruluiăacordareaă/ăneacordareaăprinădispozi ie,ădupaăcaz,ăaă

aloca ieiăpentruăsus inereaăfamiliei; 
d) Efectueazaăperiodicăancheteăsocialeăînăvedereaăurmaririiărespect riiăcondi iilorădeăacordareăaă

dreptuluiădeăacordareăaăaloca ieiăpentruăsus inereaăfamiliei; 
e) Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispozi ie,ădupaăcaz,ăaăaloca ieiă

pentruăsus inereaăfamiliei; 
f) întocmesteăsiătransmiteălaăA.J.P.I.S.ăARAD:ăBorderoulăprivindăcererileănoiădeăacordareăaăaloca ieiă

pentruăsus inereaăfamilieiăaprobateăprinădispozi iaăprimaruluiăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiă



nr.277/2010ăîmpreunaăcuăcererileăsiădispozi iileădeăaprobareăaleăprimarului;ăBorderoulăprivindă
suspendareaăsauădupaăcaz,ăîncetareaădreptuluiădeăacordareăaăaloca iei.ăLaădispozi iaăprivindă
încetareaădreptuluiălaăaloca iaăpentruăsus inereaăfamilieiăseăanexeaz ăşiăanchetaăsocial . 

g) Comunicaăfamiliilorăbeneficiareădispozi iaăprimaruluiădeăacordare/respingereă/ămodificareă/ă
încetareăaădreptuluiălaăaloca iaăpentruăsus inereaăfamiliei. 

 
11.ăăăÎnăaplicareaăprevederilorăLegiiănr.448/2006ăprivindăprotec iaăsiăpromovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare : 

a) Verificaăprinăanchetaăsocialaăîndeplinireaădeăcatreăsolicitan iăaăcondi iilorălegaleăprivindăîncadrareaă
acestoraăînăfunc iaădeăasistentăpersonalăsiăpropuneăaprobarea,ădupaăcaz, respingerea cererii 
persoaneiăcareăsolicitaăangajareaăînăfunc iaădeăasistentăpersonalăalăpersoaneiăcuăhandicapăgrav;ă 

b) Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu 
handicap grav.  

c) Intocmeste referatul constatator în urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz, 
men inerea,ăsuspendareaăsauăîncetareaăcontractuluiădeămuncaăalăasistentuluiăpersonalăalăpersoaneiă
cu handicap grav;  

d) Avizeaza rapoartele semestriale de activitate întocmite de asisten iiăpersonaliăaiăpersoanelorăcuă
handicapăgrav,ăprivindăactivitateaăsiăevolu iaăst riiădeăsanatateăsiăhandicap,ăaăpersoanelorăasistate;ă 

e) Întocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în 
vederea reexpertizarii si încadrarii într-un grad de handicap.  

12.  În aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:  
a) Verificaăprinăanchetaăsocialaăîndeplinireaăcondi iilorădeăacordareăaăîndemniza ieiăcuveniteă

parin ilorăsauăreprezentan ilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap 
gravăsauăreprezentantuluiăsauălegalăsiăpropuneădupaăcaz,ăacordareaăsauăneacordareaăindemniza iei.ă 

13.   InăaplicareaăprevederilorăLegiiănr.17/2000ăprivindăasisten aăsocialaăaăpersoanelor vârstnice, ale 
prevederilor H.G.nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadruădeăorganizareăsiăfunc ionareăaă
serviciuluiăpublicădeăasisten aăsociala,ăaleăO.G.ănr.68/2003ăcuămodificarileăulterioare,ăaleăH.G.ă
nr.886/2000ăpentruăaprobareaăgrileiăna ionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice:  

a) Identificaăsiăîntocmesteăeviden aăpersoanelorăvârstniceăaflateăînănevoie;ă 
b) Consiliazaăsiăinformeazaăasupraăsitua iilorădeăriscăsocial,ăprecumăsiăasupraădrepturilorăsocialeăaleă

persoanelor vârstnice vulnerabileăînăfa aănecesita ilorăvie iiăcotidiene;ă 
c) Stabilesteămasuriăsiăac iuniădeăurgen aăînăvedereaăreduceriiăefectelorăsitua iilorădeăcriza;ă 

14.   InăaplicareaăprevederilorăLegiiănr.272/2004ăprivindăprotec iaăsiăpromovareaădrepturilorăcopilului,ăaleă
prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 
288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 
domeniulăprotec ieiădrepturilorăcopilului:ă 

a) Monitorizeazaăsiăanalizeazaăsitua iaăcopiilorădinăunitateaăadministrativ-teritoriala, precum si 
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si 
informa iilorărelevante;ă 

b) Identifica,ăcopiiiălipsi iăînămodăilegalădeăelementeleăconstitutiveăaleăidentita iiălorăsauădeăuneleă
dintreăacesteaăsiăiaădeăurgen aătoateămasurileănecesareăînăvedereaăstabiliriiăidentita iiălorăînă
colaborareăcuăinstitu iileăcompetente;ă 

c) Identificaăsiăevalueazaăsitua iileăcareăimpunăacordareaădeăservicii pentru prevenirea separarii 
copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin 
dispozi ie;ă 

d) Asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si 
droguri, de prevenireăsiăcombatereăaăviolen eiăînăfamilie,ăprecumăsiăaăcomportamentuluiă
delincvent;  

e) Urmaresteăevolu iaădezvoltariiăcopiluluiăsiămodulăînăcareăparin iiăacestuiaăîsiăexercitaădrepturileăsiă
îsiăîndeplinescăobliga iileăcuăprivireălaăcopilulăcareăaăbeneficiatăde oămasuraădeăprotec ieăspecialaăsiă
a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;  

f) Colaboreazaăcuădirec iaăgeneralaădeăasisten aăsocialaăsiăprotec iaăcopiluluiăînădomeniulăprotec ieiă
copilului si transmit acesteia toateădateleăsiăinforma iileăsolicitateădinăacestădomeniu;ă 



g) Colaboreazaăcuăunita ileădeăînva amântăînăvedereaădepistariiăcazurilorădeăreleătratamente,ăabuzuriă
sau de neglijare a copilului în vederea luarii masurilor ce se impun.  
 

h) Colaboreaza cu colectivitateaălocalaăînăvedereaăidentificariiănevoilorăcomunita iiăsiăsolu ionariiă
problemelor sociale care privesc copiii.  

15.   ÎnăaplicareaăprevederilorăO.G.ănr.27/2002ăprivindăreglementareaăactivit iiădeăsolu ionareăaăpeti iilor:ă 
a) Asiguraăsolu ionareaăînătermenălegalăaăscrisorilor,ăsesizarilorăsiăpeti iilorăprimiteădirectădeălaă

ceta eniăsauădeălaăautorita iăaleăadministra ieiăpubliceădeăstatăcentraleăsauălocaleăsiăalteăorgane.ă 
16.   Îndeplinesteăoriceăalteăatribu iiărezultateădinăHotarârileăConsiliuluiăLocal Archisăă,ădispozi iileă
primarului , sarcini stabilite de secretarul comunei .  
 
 
Art.30.ăăAtribu iileă compartimentului urbanism si mediu:  
 1.  Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Archis;  
 2. Ini iazaăsiăpropuneăspreăaprobareaăConsiliului Local proiecte de hotarâri la nivel de Planuri Urbanistice 
Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);  
 3. Elaboreazaă siă asiguraă prezentareaă siă promovareaă documenta iiloră urbanisticeă laă nivelă deă Planuriă
Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);  
 4. Participaă laă rezolvareaă reclama iiloră siă aă sesizariloră persoaneloră fiziceă sauă juridiceă referitoareă laă
domeniul (obiectul) de activitate;  
 5. Emiteăînăbazaădocumenta iilorădeăurbanism,ăaprobateădeăorganeleăcompetente, certificate de urbanism 
siăautoriza iiădeăconstruire,ăconformăcompeten elor;ă 
 6. Identificaăposibilita iăsiăavanseazaăpropuneriăpentruădezvoltareaăurbanisticaăaăcomunei;ă 
 7. Urm resteă realizareaă lucrariloră deă construc iiă autorizate,ă verificaă înă terenă declara iaă deă începereă aă
lucr rilor,ăasigurândăreprezentareălaărecep iaădeăfinalizareăaălucr rilorărespective;ă 
 8. Participaălaăsedin eleăConsiliuluiălocal,ălaăComisiaădeăamenajareaăteritoriului,ăurbanism,ăjuridicaăsiădeă
disciplina si asigura informa iileăsolicitate;ă 
 9.  Întocmeste si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;  
10. Colaboreazaăcuătoateăcompartimenteleădinăcadrulăinstitu iei,ăimplicateăînăactivitateaădeăurbanism;ă 
11. Emite certificate de urbanism, autoriza iiădeăconstruire,ăavizeă (panouriăpublicitareămobileă – pliante, 
benere, panouri montate pe vehicule special montate, grafica cu autocolante pe geam – vitrine peste 1mp), 
pentru firme si reclame publicitare;  
12. Executaăînăpermanen ăcontroaleăprivindărespectareaădisciplineiăînăconstruc ii;ă 
13. Controleaz ărespectareaănormelorăprivindăautorizareaăconstruc iilor;ă 
14. Rezolv ăsiăr spundeăînăscrisălaăsesizarileăsiăaudien eleăceta enilorăreferitoareălaăsemnalareaăcazurilorădeă
abatere privind disciplina înăconstruc ii;ă 
15. Ac ioneazaăpentruăprevenireaăcazurilorădeăindisciplinaăînăconstruc iiăprinăavertizareaăceta enilorăcareă
inten ioneazaăsaăexecuteălucrariăfaraăob inereaăprealabilaăaăavizelorăsiăautoriza iilorădeăconstruc ii;ă 
16. Verifica si ia masurileăcareăseăimpunăprivindăobliga iileăsantierelorădeăconstruc iiăînăconformitateăcuă
prevederileăLegiiă50/1991,ăprivindăautorizareaăexecutariiălucrarilorădeăconstruc iiămodificataăsiăcompletataă
;  
17. Participa împreuna cu alte organe specializate la verificareaăamplasariiăconstruc iilorăprovizoriiădeăpeă
domeniulăpublic,ăluândămasuriălegaleăceăseăimpună(amenda,ădesfiin are,ădemolare);ă 
18. Întocmesteă soma iiă siă procese-verbaleă deă contraven ieă persoaneloră fiziceă sauă juridiceă careă încalcaă
prevederile legale privindădisciplinaăînăconstruc ii,ăinformând,ăacoloăundeăesteăcazul,ăInspec iaădeăStatăînă
Construc ii;ă 
19. Înă colaborareă cuă organeleă deă poli ieă siă alteă serviciiă publiceă treceă laă executareaă înă bazaă hotarâriloră
judecatoresti definitive si irevocabile investite cuă titluă executoriu,ă privindă cazurileă deă înc lcareă aă
prevederilor Legii 50/1991;  
20. Întocmesteăreferateădeăspecialitateăînăvedereaăelaborariiăproiectelorădeădispozi iiăaleăPrimaruluiăsiădeă
hotarâriăaleăConsiliuluiăLocalăspecificeăactivita iiăserviciului;  
21. Colaboreazaăpentruărealizareaăactivita iiăcuădiferiteăinstitu ii. 
22.  Gestioneaza toate problemele si responsabilitatile reiesite din legislatia de mediu in vigoare; 



23.  PropuneărealizareaăstrategieiădeămediuăpeătermenămediuăşiălungăînăcomunaăArchis ; 
24.  Intocmeste dari de seama si situatii statistice privind activitatea de mediu; 
 
25.  Urm reşteărespectareaănormelorădeăecologizareăaăcomuneiădeăc treăpersoaneleăfiziceăşi   juridice de pe 
raza comunei ; 
26.  Participa la verificarile efectuate de catre Garda de Mediu Arad privind salubrizarea comunei si 
verificarea zonelor critice; 
27.  Solutioneaza masurile stabilite prin procesele verbale intocmite de catre comisarii Garzii de Mediu; 
28. Urmareaste activitatea Serviciului delegate de colectare a deseurilor la nivelul comunei archis, 
intocmeste rapoarte , dari de seama in acest sens ; 
29.  Comunica autoritatii teritoriale de protectia mediului toate datele solicitate si informatiile necesare la 
elaborarea recomandarilor privind mediul ,amenajarea teritoriului si urbanismului,restaurarea si 
reconstructia ecologica; 
30.  Initiaza norme si reglementari locale in concordanta cu legislatia nationala si internationala cu privire 
la activitati cu impact negativ asupra mediului; 
31.  Asigura relatii cu publicul si rezolva sesizari si reclamatii pe problemele legate de activitatea de 
mediu; 
32.  Verific ăsesiz rileăşiăreclama iileăcet enilor,ăpersoanelorăjuridice,ăpeăproblemeădeăcombatereăaă
vectorilorăşiăd un toriloră; 
33.  R spundeădeăîndeplinireaăcuăprofesionalism,ăloialitate,ăcorectitudineăşiăînămodăconştiinciosăaă
îndatoririlorădeăserviciu,ădeărealizareaălaătimpăşiăîntocmai,ăaăatribu iilorăceăîiărevinăpotrivitălegii,ă
programelorăaprobate,ăsauădispuseăexpresădeăc treăconducereaăinstitu ieiăşiădeădeăcorectitudineaăşiă
exactitateaădatelor,informa iilor,ăm surilorăşiăsanc iunilorăstipulateăînădocumenteleăîntocmite; 
34.   Îndeplinesteăoriceăalteăatribu iiărezultateădinăHotarârileăConsiliuluiăLocalăArchisăă,ădispozi iileă
primarului , sarcini stabilite de secretarul comunei .  
 
 
Art.31.ăăAtribu iileădeăadministra ieăpublicaăînăsarcinaăcompartimentuluiăagricol:ă 
1. Completeazaă registreleă agricoleă şiă r spundeădeă inereaă laă ziă aăbazeiă deădateă aă registruluiă agricolă ină
format electronic , 
2. Completeaz ă planurileă cadastraleă si registrulă cadastrală cuă terenurileă redobânditeă prină sentin eă
judecatoresti,ăprinădispozi iileăPrimaruluiăsiăprinătitlurileădeăproprietateăob inuteăînăbazaălegilorăfonduluiă
funciar;  
3. Întocmeste procese – verbale de punere în posesie;  
4. Elibereazaăadeverin eăcare atesta dreptul de proprietate a terenurilor;  
5. Identifica,ăterenurileăsiăparticip ălaăpunereaăînăposesieăaăproprietarilorădeăăterenuri;ă 
6. Întocmesteă listeă anexeă cuă persoaneleă îndrepta iteă saă liă seă atribuieă terenă conformă legiloră fonduluiă
funciar;  
7. În urma validarii lucrarilor de catre Institutia Prefectului participa împreuna cu membrii comisiei la 
punereaăînăposesieăaăpersoanelorăîndrepta iteăsaăprimeascaăterenuri;ă 
8. Întocmeste anchetele pilot solicitate de INS ; 
9. ÎnainteazaăDirec ieiăJude eneădeăStatistica rapoartele statistice în materie;  
10. Completeazaăsiă ineălaăziădateleădinăregistrulăagricol;ă 
11. Efectueazaă sondajeă laă gospodariileă popula ieiă privindă sinceritateaă dateloră declarateă deă capulă
gospodariei;  
12. Colaboreaza cu Directia Agricola Arad si A.P.I.A. ; 
13. Elibereaza atestate de producator agricol si carnete de comercializare;  
14. Elibereazaăadeverin eleădeăterenăcet enilorăcareăleăsolicit ;ă 
15. Elibereazaăadeverin eădinăregistrulăagricol;ă 
16. Întocmesteăcentralizatoareăreferitoareălaănumarulăgospodariilorăpopula iei, terenurilor din proprietate 
peăcategoriiădeăfolosin a,ăsuprafe eleăcultivateăsiăproduc iaăob inuta,ăefectiveleădeăanimaleă(dinăspeciile:ă
bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;  
17. Informeazaăceta eniiădespreăobliga iileăceăleărevinăcuăprivireălaăregistrulăagricol;ă 



18. Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale in domeniul agriculturii (declararea viilor, sprijinul 
producatorilor agricoli, etc.) ; 
 
19. Participaălaăaudien eleă inuteădeăprimar,ăviceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de 
persoana audiata;  
20. Intocmeste documentatie privind vanzarea terenurilor conform Legii nr.17/2014 . 
21. Colaboreaza la redactarea proiectelor de dispozitii si hotarâri specifice compartimentului;  
22. Întocmesteăreferateădeăspecialitateăînăvedereaăelaborariiăproiectelorădeădispozi iiăaleăPrimaruluiăsiădeă
hotarâriăaleăConsiliuluiăLocalăspecificeăactivita iiăcompartimentului;ă 
23. Colaboreaz ă cuă serviciulă deă Stareă Civilaă laă verificareaă şiă completareaă documenta ieiă necesare 
întocmirii Anexei 1, în vederea deschiderii procedurii succesorale. 
24. Îndrumaă siă sprijin ă produc toriiă agricoliă pentruă ob inereaă deă subven iiă siă facilita iă prev zuteă deă
legisla iaăinăvigoare. 
25. Deschide registrul special pentru înregistrarea contractelorădeăarend ; 
26. Înregistreaz ăînăregistrulăagricolăsuprafe eleădeăterenăprev zuteăînăcontracteleădeăarend  
27. Urmaresteă înscriereaă ină registrulă agricolă aă suprafe eloră de inuteă siă exploatateă deă Societatileă
comerciale constituite potrivit Legii 31/1991 si a Societatilor agricole constituite potrivit Legii 
36/1991. 
28. Asigur ăarhivareaăşiăpredareaăînăarhiv ăaăcopiilorădocumentelorăemiseădeăcompartiment. 
29. Îndeplinesteăoriceăalteăatribu iiărezultateădinăHotarârileăConsiliuluiăLocalăArchisăă,ădispozi iileă
primarului , sarcini stabilite de secretarul comunei .  
 
Art.33.ăăAtribu iileădeăadministra ieăpublicaăînăsarcinaăcompartimentuluiăComunitar:ă 
1.  Organizeazaăsiăasiguraăcura eniaăînăsediulăprimariei;ă 
2. Asigura încalzirea corespunzatoare a birourilor si ia masuri de prevenireăaăincendiilorăînăafaraăprezen eiă
personalului în primarie;  
3.  Men ineăintegritateaăsiăcalitateaăbunurilorădinăcadrulăprimariei;ă 
 

 
Art.33.ăăAtribu iiăcompartimentuluiătransportăscolariă: 
1.  Compartimentul de transport scolar func ioneaz ăcuăunănum rădeă1 angajat- şofer. 

a)  S ăseăprezinteălaăloculădeămunc ălaăoreleăstabiliteăînăprogramă;ă 
b)  Sa asigure transportul tuturor grupelor de scolari la scoala conform Graficului ; 
c)  R spundeădeăstareaătehnic ăaăautovehiculuiăpeăcareăîlăareăînăprimire,ăceeaăceăpresupune: efectuarea 

laă timpă aă reviziilor,ă schimburiloră deă uleiă şiă filtre,ă gresareaă elementeloră ceă necesit ă aceast ă
opera iune,ăexploatareaăautovehiculuiăînăconformitateăcuăinstruc iunileăprev zuteăînăcarteaătehnic ă
a acestuia ; 

d)  Sa respecte normele de protectie si siguranta la locul de munca si a pasagerilor conform legislatiei 
in domeniu ; 

2.   Atribu iileăcoordonatoruluiădeătransportăsunt asigurate de angajatul compartimentului Cultura: 
a) coordoneaz ă şiă asigur ă desf şurareaă activitatiiă compartimentului transport în conformitate cu 

graficeleăşiăprogrameleăstabiliteădeăconducereaăprim riei 
b) r spundeă deă asigurareaă necesaruluiă deă materiiă prime,ă materiale,ă echipamente,ă etc.ă necesareă

desf şur riiăînăbuneăcondi iuniăaăactivit ilorăspecifice 
c) coordoneaz ă şiă asigur ă respectareaă normeloră deă protec iaă muncii,ă prevenireaă şiă stingereaă

incendiilor în cadrul compartimentului  
d) coordoneaz ăşiăasigur ăactivit ileădeăinterven ieăşiărepara ieăînăcazădeădefec iuni 

 
Art.34.ăăAtribu iiăînăsarcinaăCompartimentuluiăCulturaă: 

A. Atributii pe linia Caminelor  Culturale  : 
1. R spundeădeăgestionareaămijloacelorăfixeăşiăaăobiectelorădeăinventarăaflateăînăgestiuneaăc mineloră

culturale; 



2. Rr spundeă deă încheiereaă contracteloră deă închiriereă aă spa iiloră c mineloră culturaleă deă peă razaă
comunei Archis cu ocaziaă diferiteloră evenimenteă (nun i,ă baluri,ă manifest riă culturale,ă reuniuni,ă
etc.); 

3. Asigur ăderulareaăînăcondi iiăcorespunz toareăaăspectacolelorăşiămanifest rilorăculturaleăorganizateă
înăc mineleăculturaleădeăpeărazaăăcomuneiăArchis; 

4. Organizeaz ămanifest riăculturale,ă ineăleg turaăcuăorganiza iile,ăinstitu iileăculturale; 
5. Informeaz ălunarăşiăsemestrialăprimarulădespreăactivit ileăculturaleădesf şurate ; 
6. Intocmeşteăproiecteăşiăcereriădeăfinan areăpentruăactivit iăculturale ; 
7. Ini iaz ărela iiăprofesionaleăcuăpersoaneleăinteresateăs ăparticipeălaăprogrameleăderulateăînăcadrulă

aşez mântuluiăculturalăşiăleăorienteaz ăspreăactivit ileăceleămaiăindicate,ăînăfunc ieădeădomeniulădeă
interesăalăacestoraăşiăaptitudinileădemonstrate 

8. Furnizeaz ă toateă informa iileă şiă explica iileă necesareă desf şur riiă înă buneă condi iiă aă activit iloră
incluse în grafic ; 

9. Elaboreaz ă proiecteă şi/sauă programeă cultural-artisticeă şiă deă educa ieă permanent ă şiă preg teşteă
implementarea lor ; 

10. Colaboreaza cu Consiliul Judetean Arad pentru organizarea unor evenimente cuturale comune ; 
11. Asigur ăcur eniaăc minelorăculturale ; 
12. Asigur ăînc lzireaăpeătimpulăsezonuluiăreceăaăc minelorăculturaleă. 

  
 B.ăăAtribu iiăpeăliniaăăBiblioteciiăcomunale 
      1.  Sa descopere ce ii intereseaza pe cititori, sa selecteze cartile, revistele si alte publicatii care apar 
pentru biblioteca; 
      2.  Sa achizitioneze publicatii, sa stabileasca contacte cu editurile; 
      3.  Sa tina cataloage ale publicatiilor din librarie; 
      4. Sa tina inregistrari de documentare cu privire la anumite publicatii sau articole cu ajutorul 
computerului, sa stabileasca sistemul de informatii in cadrul bibliotecii; 
      5. Sa ofere servicii de consultanta pe baza solicitarilor cititorului sau a unei probleme (nu intotdeauna 
exprimata clar); 
      6.  Sa puna la dispozitia cititorilor carti pe baza de evidenta nominala; 
      7. Sa intocmeasca bibliografii de literatura de specialitate, sa tina biblioteci cu o anumita specializare 
tehnica. 
      8.   Asigura functionarea Serviciului biblionet ; 
      9.   Colaboreaza cu Consiliul Judetean Arad- Biblioteca judeteana Arad; 
     10. Indeplineşteă şiă alteă atribu iiă încredin ateă deă c treă Primar,ă Viceprimar,ă Secretară sauă deă c treă
Consiliul local. 
 
  
Art.35. Atributiile compartimentului juridic al Consiliului local  
 1.  Reprezint ăînăfa aăinstan elorăjudec toreştiăcompetenteăintereseleăadministra ieiăpubliceălocaleă
(Judec torii,ăTribunale,ăCur iădeăapel,ăCurteaăSuprem ădeăJusti ie);ă 
 2.  Întocmeşteăşiădepune:ăac iuni,ăîntâmpin riăşiărecursuriăprivindăintereseleăadministra ieiăpubliceălocaleă
ale comunei Archis;  
 3.  Promoveaz ăcereriădeăchemareăînăjudecat ,ăpotrivitălegii:ădesfiin riădeăconstruc ii,ăac iuniăînăpreten ii,ă
anulareăacteăadministrative,ăconstatareaănulit iiăabsoluteăaăunorăacteăetc.,ăcereriădeăinterven ie,ăcereriădeă
achiesare,ăcereriădeărenun areălaăjudecat ,ăcereriădeăsuspendare,ăcereriărecoventionaleăetc.ăpeăcareăleă
supune Consiliului local sau Primarului spre avizare;  
 4.  Promoveaz ăoriceăalteăac iuniăînăjusti ieăcuăaprobareaăconduc torilorăinstitu iei; 
 5.  Pentruăoăbun ăap rareăaăinstitu ieiăpeăcareăoăreprezint ăformuleaz :ăîntâmpin ri,ăinterogatoriiăşiă
r spunsuriălaăinterogatoriiăînăcolaborareăcuăserviciileăcompetente,ănoteăscrise,ăconcluzii,ăridic ăexcep ii;ă 
 6.  Exercit ăc ileăordinareăşiăextraordinareădeăatacăîmpotrivaăhot rârilorănefavorabile;ă 
 7.  Îşiăexprim ăpunctulădeăvedereăînăscrisă(referate)ăprivindăneexercitareaăc ilorădeăatac;ă 
 8.  Comunic ăexecutorilorăjudec toreşti,ătitlurileăexecutoriiăob inute,ăcareănuăpotăfi valorificate prin 
organeleăpropriiădeăexecutareăsilit ;ă 



 9.  Urm reşteăeviden aăproceselorăşiălitigiilorăînăcareăunitateaăesteăparteăşiăurm reşteăob inereaătitluriloră
executoriiăpentruăcrean eleăinstitu iei;ă 
10 . Asigura consultanta de specialitate compartimentelor din  cadrul institutiei;  
11. Asigura si pastreaza inscrisurile Comp.Juridic; 
12. Colaboreaza si il sprijina pe secretarul institutiei pentru intocmirea documentatiilor de sedinta ale 
Consiliului Local Archis ;  
13. Raspunde de pastrarea secretului profesional de serviciu, precum si de confidentialitatea datelor si 
informatiilor privind activitatea Consiliului Local Archis; 
14. Vizeaza pentru legalitate si contrasemneaza actele administrative emise de primarul comunei Archis  
si Consiliul Local Archis in lipsa secretarului din institutie;  
15. Urmareste rezolvarea in termen a corespondentei dirijate in mod personal si cea a comp.Juridic;  
16. In relatiile cu cetatenii, colegii de serviciu si conducerea institutiei trebuie sa aiba o atitudine 
corespunzatoare calitatii de salariat contractual ;  
17. Pune in aplicare legislatia nou aparuta;  
18. Duce la indeplinire si alte sarcini si atributii de serviciu trasate de catre consiliul local , de catre 
primarul si secretarul comunei Archis ;  
 
 
   Art.36    (1)  Atribu iileăServiciuluiăVoluntarăpentruăSituatiiădeăUrgenta 
 1.ăăServiciulăvoluntarădesf şoar ăactivit iădeăinformareăşiăinstruireăprivindăcunoaştereaăşiă
respectareaăregulilorăşiăm surilorădeăprevenire,ăcomportareăşiăap rareăîmpotrivaăincendiilor sau 
dezastrelor :  
   a) Executareaăprogramuluiădeăpreg tireădeăspecialitateăaăvoluntarilor; 
   b) Cunoaştereaăînc lc rilorăfrecventeăaleănormelorădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilorăşiăaăcauzelorădeă
incendiu,ăsauăalteăsitua iiădeăurgen ;ă 
   c) Sprijin ăconduc toriiăinstitu iilorăapar inândăprim rieiăpentruăinstruireaăpersoanelorăcareăexecut ă
lucr riăcuăpericolădeăincendiu;ă 
  d) Popularizeaz ăprinăinstructaje,ăcâtăşiăpeătimpulăexecut riiăcontroalelorădeăprevenire,ăacteleănormativeă
care reglementeaz ăactivitateaădeămanagementăaăsitua iilorădeăurgen ,ăcauzeleăşiăîmprejur rileăcareăducălaă
izbucnireaăincendiilorăsauăalteăsitua iiădeăurgen ăşiăconsecin eleăacestora;ă 
  e) Execut ăaplica iiăşiăexerci iiăpracticeădeăinterven ie; 
  f) Particip ălaăaplica iiădeăcooperareăcuăserviciileăprofesionisteăpentruăsitua iiădeăurgen ăşiăalteăfor eă
stabilite prin planurile de cooperare;  
  g) Asigur ăcunoaştereaătehniciiădeălupt ădinădotareăşiăinstruc iunileădeăexploatareăaăacesteia;ă 
  h) Asigur ăcunoaştereaătuturorătipurilorădeăriscuri,ăsurselorăşiăsistemelorădeăalimentareăcuăap .ă 
 2.ăăServiciulăvoluntarăverific ămodulădeăaplicareăaănormelor,ădispozi iilor,ăinstruc iunilorăşiă
m surilorădeăprevenire,ăcareăconst ăîn:  
 a) Efectuarea de controale asupra modului în careăseăaplic ănormeleădeăprevenireăaăincendiilorăsauăaăaltoră
situa iiădeăurgen ;ă 
 b) Faceăpropuneriăpentruăînl turareaăconstat rilorăşiăurm reşteărezolvareaăoperativ ăaăacestora;ă 
 c) Stabilireaădeărestric iiăoriăinterzicereaăutiliz riiăfoculuiădeschisăşi efectu riiăunorălucr riăcuăpericolădeă
incendiuăînălocuriăcuăsubstan eăinflamabile,ăpentruăaăpreveniăproducereaădeăincendii,ăexplozii,ăetc.;ă 
 d) Asigur ăsupraveghereaăcuăpersonalăşiămijloaceătehniceădeăspecialitateăadecvateăpericoluluiădeă
incendiu, a locurilorăînăcareăseăexecut ădiverseălucr riăcuăgradăridicatădeăpericulozitate;ă 
 e) Sprijin ăconduc toriiăinstitu iilorăsubordonateăprim rieiăpentruărealizareaăactivit iiădeăprevenire;ă 
 f) Sprijin ăpeăconduc toriiălocurilorădeămunc ălaăorganizareaăinterven ieiăînăsitua iiădeăurgen ;ă 
 g) Ac ioneaz ăprinămijloaceălegaleăpentruăînl turareaăimediat ăaăoric ruiăpericol,ăconstatatăpeătimpulă
controluluiădeăprevenireăsauăadusălaăcunoştin ădeăalteăpersoane;ă 
 h) Informeaz ăprimarul,ăpersonalulăinspec ieiădeăprevenireădinăcadrulăinspectoratuluiăpentruăsitua iiădeă
urgen ăjude eanăasupraăînc lc rilorădeosebiteădeălaănormeleădeăprevenireăşiăstareaădeăpericol,ăf cândă
propuneriămeniteăs ăînl tureăpericolul.ă 
 3.ăăServiciulăvoluntarăexecut ăac iuniădeăinterven ieăpentruăstingereaăincendiilor,ăc utare,ăsalvare,ă
acordareaăprimuluiăajutor,ălimitareaăefectelorăunorăsitua iiădeăurgen ,ăprotec iaăpersoanelor,ăaă



bunurilorămaterialeăşiăaămediului,ăevacuare,ăreabilitare,ăetc.ăÎn acest scop:  
 a) Întocmeşteădocumenteleăoperativeădeăinterven ie; 
 b) Planific ,ăorganizeaz ăşiăexecut ăinstruireaăpersonaluluiăserviciuluiăasupraămoduluiădeăinterven ieăînă
diferiteăsitua ii;ă 
 c) Asigur ămen inereaăînăstareădeăfunc ionareăaămijloacelorădeăinterven ie,ăavertizare,ăanun areăşiă
semnalizare a incendiilor,ăaăinstala iilorădeăstingere,ăaăsurselorădeăalimentareăcuăap ăşiăaăc ilorădeăaccesăşiă
deăinterven ieădinăcadrulălocalit ii;ă 
d) Asigur ăfor eleăşiămijloaceleădeăinterven ieăînăcazădeăincendiu,ăsauăalteăsitua iiăprinăluareaătuturoră
m surilorădeăprotec ieăpân ălaăînl turareaăst riiădeăpericol;ă 
e) Dispuneărestrângereaăutiliz riiăcl dirilorăincendiate,ăavariateăoriăamenin ate,ăinclusivăevacuareaă
persoanelorăşiăanimalelorădinăacestea,ăprecumăşiăaăfolosiriiăterenurilorădinăvecin tateaăimobileloră
respective;  
f) Areădreptulăs ăutilizeze,ăpotrivitălegii,ăgratuităapa,ăindiferentădinăsursaădinăcareăprovine;ă 
g) Areădreptulăs ăseădeplasezeăcuăautospecialeleăşiămijloaceleătehniceădinădotareălaăloculăinterven iei,ăpeă
drumuriăcareănuăsuntădeschiseăcircula ieiăpubliceăoriăpeăterenuri,ăindiferentădeăformaădeăproprietate,ădac ă
cerin eleădeăoperativitateăşiădeălucruăimpunăaceasta;ă 
h) Solicit ăorganelorăabilitateăoprireaăoriălimitareaătraficuluiăpublicăînăzonaădesf şur riiăopera iunilorădeă
interven ie;ă 
i) Are dreptulăs ăintre,ăpentruăîndeplinireaăatribu iilorăspecifice,ăînăoriceăincint ăaăorganismelorăşiă
organiza iilor,ăinstitu iilorăşiăagen ilorăeconomici;ă 
j) Areădreptulăs ăintre,ăpentruăîndeplinireaăatribu iilorăspecifice,ăînălocuin eleăpersoanelorăfiziceălaă
solicitareaăsauăcuăconsim mântulăacestora,ăînăcondi iileăprev zuteădeălege.ăÎnăcazulăînăcareăseăimpuneă
înl turareaăunorăfactoriădeărisc,ăcareăprinăiminen aăamenin riiălorăpotădeclanşaăoăsitua ieădeăurgen ,ă
consim mântulănuăesteănecesar;ă 
k) Solicit ăsprijinulăinstitu iilorăpublice,ăagen ilorăeconomici,ămijloacelorădeăinformareăînămas ăşiă
cet enilorăpentruăluareaăm surilorăurgenteăînăvedereaăprevenirii,ălimit riiăsauăînl tur riiăunorăpericoleă
iminenteăceăpotăprovocaăsitua iiădeăurgen ; 
 l) Stabileşte,ăîmpreun ăcuăorganeleăabilitateădeălege,ăcauzeleăprobabileăaleăproduceriiăsitua iilorădeă
urgen ăşiăparticip ,ălaăcereaăacestora,ălaăidentificareaăşiăstabilireaăfactorilorăcareăauăgeneratăuneleăsitua iiă
deăurgen .ă 
 4.  Serviciulăvoluntarăacord ăajutorăpersoanelorăsinistrateăsauăaăc rorăvia ăesteăpus ăînăpericolăînă
cazădeăexplozii,ăinunda ii,ăalunec riădeăteren,ăaccidenteăşiăînăcazădeădezastreăpeăteritoriulălocalit ii.ă
În acest scop:  
a) Particip ălaăac iuniădeăalimentareăcuăap ăînăcazădeădeteriorareăaăre eleiăşiăaăsurselorădeăalimentareăcuă
ap ;ă 
b) Evacuareaăapeiădinăsubsoluri,ăcanaleătehnologiceăşiăalteălocuriăinundate;ă 
c) Men ineăînăstareădeăfunc ionareămijloaceleătehniceădeărefulareăşiăabsorb ieăaăapei;ă 
d) Organizeaz ăşiăpuneăînăfunc iune,ăprinăfor eleăpropriiăsauăîmpreun ăcuăalteăstructuri,ăloca iiăspecialeăcuă
dot rileănecesareăasigur riiăcondi iilorăminimeădeăsupravie uireăaăpopula iei.ă 
 5.ăăServiciulăvoluntarăparticip ălaăefectuareaădeădebloc riăşiăînl turareaăd râm turilorăprovocateă
de dezastre. În acest scop:  
a) Trebuieăs ăcunoasc ăplanurileăcl dirilorăşiăaleăinstala iilorătehnologiceădinăcadrulălocalit ii.ăDeă
asemeneaăvorăfiăînsuşiteăcunoştin eleăminimeănecesareădespreăinstala iileădeăalimentareăcuăenergieă
electric ,ăgaze,ăap ăşiăcanalizare;ă 
b) Stabileşteăipotezeădeăac iuneăpentruăstingereaăincendiilor,ăînăcondi iileăînăcareădatorit ădiferiteloră
situa iiăsuntăafectateăre eleleăinstala iilorădeăap ăpentruăstingereaăincendiilorădinăcadrulălocalit ii;ă 
c) Particip ălaăsalvareaăpersoanelorădeăsub d râm turiăşiălaădeblocareaăc ilorădeăacces,ăînăvedereaă
asigur riiădeplas riiămijloacelorătehnice,ăpentruăinterven iiăînăsitua iiădeădezastre;ă 
d) Particip ,ădup ăcazălaăalimentareaăcuăap ăaăunorăinstala iiătehnologiceăsauădeăstingereăaăincendiilor,ăînă
situa iaădeterior riiăinstala iilorăcuăap ăproprii. 
6. Serviciul voluntar colaboreazaăcuăInspectoratulăpentruăSituatiiădeăUrgentaă“VasileăGoldis”ăAradă
. 
         



           (2)ăAtribu iileăşefuluiădeăServiciuăVoluntarăpentruăSituatiiădeăUrgentaă: 
1.  Asigur  îndeplinireaăatribu iilorădeăc treăserviciulăvoluntar,ăînăcondi iileălegii,ăînăsectorulădeă
competen ăstabilităcuăacordulăinspectoratuluiăpentruăsitua iiădeăurgen ăjude ean;ă 
2.  Organizeaz ăinterven iaăînăcazădeăincendiuăaăserviciuluiăvoluntar,ăasigur ăparticipareaălaăinterven ieăaă
acestuiaăcuămijloaceleădinădotareăşiăconducereaăinterven iei,ăpân ălaăstingereaăincendiuluiăoriăpân ălaă
sosireaăfor elorăinspectoratului;ă 
3.  Asigur ăorganizareaăactivit iiădeăprevenireădesf şurat ădeăserviciulăvoluntarăînăsectorul de 
competen ;ă 
4.  Seăpreocup ădeăîncheiereaăşiărespectareaăcontractelorădeăinterven ie,ăconven iilorăsauăprotocoaleloră
încheiate cu alte consilii locale  
 5.  Analizeaz ăşiăasigur ărespectareaăcriteriilorălaăconstituirea,ădimensionareaăşiădotarea structurilor 
serviciuluiăvoluntarăpentruăsitua iiădeăurgen ăînăfunc ieădeănum rulădeăgospod rii/locuin eăindividualeădină
sectorulădeăcompeten ăşiătipurileădeăriscuriăidentificateăînăprofilăteritorial;ă 
 6.  Faceăpropuneriăşiăseăpreocup ădeăasigurareaădot riiăgrupelorădeăinterven ieăşiăechipelorăspecializateă
conformăcriteriilorăstabiliteădeăanexaă1ălaăO.M.A.I.ă718/2005,ămodificatăşiăcompletatăcuăO.M.A.I.ă
195/2007;  
 7.  Seăpreocup ăşiă ineăeviden aăcontroluluiămedicalăsiăaăasigurariloră,ălaăîncadrareăşiăanual,ăînăcondi iileă
legii, a personalului serviciului voluntar;  
 8. Iaălaăcunoştin ădespreăneregulileăconstatateăpeătimpulăcontroalelorăefectuateădeăinspectoratulăjude ean,ă
înăceeaăceăpriveşteăconstituirea,ădotareaăşiăîncadrareaăserviciuluiăşiăp streaz ăun exemplar din documentul 
deăcontrolăîncheiatăcuăaceast ăocazie;ăfaceăpropuneriăpentruădispunereaăm surilorănecesareăîmbun t iriiă
activit iiăpeăaceast ălinie;ă 
 9.  Asigur ăîntocmirea,ăactualizareaăpermanent ăşiăp strareaădocumentelorădeăorganizare,ădesf şurareăşiă
conducereăaăactivit iiăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua iiădeăurgen ăprev zuteăînăanexaănr.ă3.ălaăOMAIă
718/2005 completat cu OMAI 195/2006; 
 10.  Asigur ăîntocmireaăcorespunz toareăşiăactualizarea,ăcândăesteăcazul,ăaăregulamentuluiădeăorganizare 
şiăfunc ionareăaăserviciului,ăăcuăavizulăinspectoratuluiăpentruăsitua iiădeăurgen ăjude ean;ă 
11.  Verific ăpeti iileăcet enilorăînăproblemeăprivindăsitua iileădeăurgen ăşiăfaceăpropuneriăprimaruluiă
pentruăsolu ionareaăacestora.ăSolicit ăpersonaluluiăcompartimentuluiădeăprevenireăcarneteleăcuăconstat rileă
rezultateăsauănoteleădeăcontrolăîncheiateădup ăfinalizareaăactivit iiădeăcontrol;ăvoluntar;ă 
12.  Seăpreocup ădeăsemnareaăactualizarea,ăreînnoirea,ăreziliereaăşiăcompletareaăcontractelorădeă
voluntariat;  
13.  Asigur ăcunoaştereaădeăc treăvoluntariăaăriscurilorăpeăcareăleăpresupuneăactivitateaăinăserviciulădeă
urgenta voluntar; 
14.  Indeplineste orice alte atributii stabilite de Primar , CLSU , CJSU , I.S.U  .   
 
  
Art.37. Atributiile consilierului personal al primarului: 
 1.  Ofera consilier primarului in domeniul sau de competenta profesionala ;            
 2.  Intocmeste , referate , rapoarte , etc; 
 3.  Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul Primariei; 
 4.  Reprezinta primarul la intruniri, consfaturi , in relatia cu alte institutii publice , Organizatii etc ;                      
 
Art.38.  Atributiile compartimentului Autofinantate  

A. Serviciul de alimentare cu apa    
1.  Supravegherea si intretinerea Sistemului propriu de alimentare cu apa ; 
2.  Citirea contoarelor si incasarea facturilor de apa ; 
3.  Executa lucrari de bransare/rebransare sau debransare la reteaua de apa ; 
4.  Ridica spre analiza probe de apa ; 
5.  Asigura calitea apei din reteaua de alimentare ; 
      B.  Compartimentul gospodarire comunala  
1.  Executa lucrari conform contractelor in domeniul forestier ; 
2.  Functionareacorespunzatoare a Serviciului de Iluminat public ;  



3.  Executa actiuni de deszapezire  ; 
4.  Asigura functionarea corespunzatoare a  retelelor electrice din cladirile aflate in patrimoniul comunei ; 
5.  Intretinerea sistemelor de incalzire ale Sediului Primariei ; 

 
 
 
 
 
 

ATRIBU IIăCOMUNEăTUTURORăCOMPARTIMENTELOR 
 

Art.39. To iăsalaria iiăauăobliga iaădeăaămanifestaăoăpreocupareăpermanentaăpentruăpastrareaăpatrimoniului 
institu ieiăsiăaădotarilor,ăluândămasuriădeăreducereălaăminimăaăcheltuielilorămateriale.ă 
Art.40.  Salaria iiă voră studiaă legisla iaă specificaă domeniuluiă deă activitateă siă voră raspundeă deă aplicareaă
corecta a acesteia.  
Art.41.  Salaria iiăauăobliga iaădeăaăpuneălaădispozi iaăconsilierilorălocaliăinforma iileănecesareăduceriiălaă
îndeplinire a mandatului pentru care au fost alesi.  
Art.42.   CompartimenteleădinăstructuraăorganizatoricaăaăPrimarieiăcomuneiăArchişăăintocmescăreferateăşiă
expuneri de motiveăpentruăăproiecteleădeăhotarariăşiădispozitiiăaleăPrimaruluiăspecificeădomeniuluiădeă
activitate 

 
CAPITOLUL IV 

DISPOZI IIăFINALE 
 
Art.43.   Programul de lucru al aparatului propriu de specialitate al primarului este:  
  De luni pâna vineri de la ora 8,00 pâna la ora 16,00 .  
Art.44.ăăFisaăpostuluiăvaăcuprindeăatribu iileăsiăresponsabilita ileăpostului,ăreiesiteădinălegisla ie,ădină
prezentulăregulamentăsiădinănecesita ileăbuneiăfunc ionariăaăinstitu iei,ăînăcondi iileăpersonaluluiăexistent.ă 
Art.45.  Dispozi iileăprezentuluiăregulamentăseăcompleteazaăcuăCodulădeăconduitaăalăfunc ionariloră
publici , cu Codul de conduita al salariatilor contractuali si cu Acordul/Contractul colectiv de munca.  
Art.46.  NerespectareaăRegulamentuluiădeăorganizareăsiăfunc ionare atrage dupa sine raspunderea 
administrativa sau civila.  
Art.47. (1)   Normeleăsiăregulileăstabiliteăprinăregulamentăseăaplicaătuturorăsalaria ilorădinăaparatulăpropriuă
deăspecialitate,dinăserviciileăpubliceăsiădinăinstitu iileăsubordonateăconsiliuluiălocal, indiferent de durata 
contractuluiădeămuncaăsauăaăraporturilorădeăserviciuăsiăfunc iileăpeăcareăleăde in.ă 
              (2)  Prevederile prezentului regulament se aplica si personalului detasat, care are calitatea de 
func ionarăpublicăsauăpersonalăcontractual,ăprecumăsiăpersoanelorăcareăasistaălaăsedin eleăpublice,ăinvitateă
sauădinăproprieăini iativa,ăorganizateădeăprimarie.ă 
Art.48. (1)  Drepturileăsiăîndatoririleăsalaria iloră-în cadrul raporturilor de munca sau de serviciu, sunt 
prevazute în atribu iileădinăFisaăpostului,ăînăLegeaănr.188/1999,modificataăsiăcompletataăprinăLegeaă
nr.161/2003, în Legea nr.53/2003 republicata Codul Muncii, în contractul colectiv(acordul) de munca si 
regulament. 
              (2) Înăexercitareaăfunc ieiăpubliceăpeăcareăo de in,ăfunc ionariiăpubliciăvorărespectaăprincipiileăsiă
condi iileăreglementateădeăStatutulăfunc ionarilorăpubliciăsiăLegeaănr.7/2004ăprivindăCodulădeăconduitaăaă
func ionarilorăpubliciăcuăprivireălaăîndatoriri,ăincompatibilitate,ădisciplina,ăcompeten a,ăformare 
profesionala etc.  
Art.49.   (1) Personalului contractual i se aplica prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicata 
si actualizata .  
               (2) Înăexercitareaăfunc ieiăpubliceăpeăcareăoăde in,ăangajatiiăcontratualiăvorărespectaăprincipiile si 
condi iileăreglementateădeăLegeaănr.477/2004ăprivindăcodulădeăconduit ăaăpersonaluluiăcontractualădină
autorit ileăşiăinstitu iileăpubliceăcuăprivireălaăîndatoriri,ăincompatibilitate,ădisciplina,ăcompeten a,ăformareă
profesionala etc.  



Art.50.   Prevederileăprezentuluiăregulamentăseăcompleteazaăsi/sauămodificaăprinăhot râreaăconsiliuluiă
localălaăini iativaăprimarului.ă 
Art.51.   Prevederileăprezentuluiăregulamentăseăconsideraămodificateădeădreptăînămomentulăapari ieiădeă
dispozi iiălegaleăcontrarii.  
Art.52.  (1) Primarulăăvaăaduceălaăcunostin aătuturorăsalaria ilorăprezentulăregulament,ăînăcadrulăuneiă
sedin eădeălucru,ăcareăîsiăproduceăefecteleăfa aădeăsalaria iădinămomentulăluariiălaăcunostin aă,ăsubă
semnatura.  
               (2) În cazul noilor angaja i,ăînăContractulăindividualădeămuncaăsauăînădispozi iaădeănumireăseăvaă
men ionaăluareaălaăcunostin aădeăcatreăacestiaăaăprevederilorăprezentuluiăregulamentădeăorganizareăsiă
func ionare.ă 
 
Art.53. Regulamentul se afiseaza la sediul primariei si pe pagina de web.  
Art.54. Pe baza prezentului regulament se vor elabora normele metodologice aprobate de catre primar cu 
privire la:  
-colectarea,transportulăsiădistribuireaăcoresponden ei;ă 
-activitatea de copiere a documentelor;  
-utilizarea mijloacelor de transmisie a datelor:telefon,fax E-mail.,internet.;  
-utilizarea calculatoarelor din dotare;  
-elaborareaăunuiăprogramăprivindăliberulăaccesălaăinforma iiledeăinteresăpublic;ă 
-desfasurareaăactivita iiăarhivistice,eviden aăselec ionareaăsiăpastrareaădocumentelorăcreateăsiăde inuteădeă
consiliul local.  
-dactilografierea actelor si adreselor emise/adoptate de Consiliul local al comunei Archis.  
Art.55.  Contractele individuale de munca precum si Contractul/Acordul colectiv de munca se vor 
întocmi, dupa caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  
Art.56.  SeăinterziceăfumatulăînăsediulăprimarieiăcomuneiăArchişăfiindălocăpublică,ăatâtăpentruăpersonalulă
primariei cât si pentru persoane care se adreseaza institutiei. 
(2) Pentru fumatori se vor amenajaăspa iiăpentruăfumat. 
Art.57.  Prezentaăseăduceălaăîndeplinireădeăcatreăprimar,ăviceprimarăsiăfunc ionariiăpubliciăsiăpersonalulă
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Archis . 
Art.58.  Prevederile prezentului regulament se modificaăsiăseăcompleteaz ăconformălegisla ieiăintrateă
înăvigoareăulteriorăaprob riiăacestuia. 
Art.59.   PrezentulăRegulamentădeăOrganizareăşiăFunc ionareăseăreactualizeaz ăoriădeăcâteăoriă intervin 
modific riăînăstructuraăfunc ional ăaăaparatuluiădeăspecialitate al primarului comunei Archis. 
Art.60.  Prezentulăregulamentăintr ăînăvigoareădeălaădataăadopt riiăluiădeăc treăconsiliulălocal . 
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