
CONSILIUL LOCAL BORANESTI                                           Anexa la H.C.L. 
               JUDETUL IALOMITA                                                        nr.30/31.05.2011 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BORANESTI – JUDETUL IALOMITA

Consacrarea si  aplicarea principiilor  fundamentale ale separarii  puterilor  in stat  -  
legislativa, executiva si judecatoreasca, impune ca autoritatile administratiei publice locale - 
respectiv Consiliile Locale si Primarii - sa organizeze punerea in executie si sa execute in  
concret  prevederile  Legilor,  Ordonantelor  si  Hotararilor  Guvernului  Romaniei,  Ordinelor 
Prefectului judetului Ialomita, a propriilor Hotarari si Dispozitii  - sa vegheze la stricta lor  
aplicare  si  respectare,  asigurand  in  conditiile  legii  rezolvarea  problemelor  privind 
dezvoltarea economica, sociala a comunitatii locale. 

Primaria, ca institutie publica, urmareste respectarea cadrului legal al desfasurarii  
activitatii din comunitate, asigura solutionarea problemelor de ordin edilitar si gospodaresc,  
mentinerea  ordinii  publice,  respectarea  si  apararea  drepturilor  omului,  a  dreptului  de 
proprietate, precum si alte atributii date in competeta, prin Legea oragnica, respectiv Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a celorlalte legi speciale pe domenii de 
reglementare. 

Pentru realizarea atributiilor  si  responsabilitatilor cu care a fost investit  prin lege,  
Primarul  comunei  BORANESTI  -  in  calitate  de  sef  al  administratiei  publice  locale  - 
actioneaza  prin  aparatul  de  specialitate  in  concordanta  cu  noile  realitati  care  reclama 
respectarea  raporturilor  dintre  administratia  locala  si  cetatean,  in  vederea  realizarii  
demersurilor prioritare in slujba si interesul localitatii si cetateanului acesteia. 

Ca  si  in  celelalte  domenii,  in  aparatul  de  specialitate  al  Primariei  comunei 
BORANESTI, este necesara imprimarea unui autentice etici a muncii, a prioritatii morale si  
profesionale,  suprematia  legii,  desfasurarea  relatiilor  de  munca  pe  principiul  muncii  si  
aplicarii liber consimtite a regulilor de ordine si disciplina, respectarea normelor de conduita  
stabilite in prezentul Regulament, pentru sporirea calitatii si eficientei economice si sociale 
a muncii, a prestigiului organelor locale ale administratiei de stat, in fata cetatenilor pe care 
ii reprezinta. 

Prezentul Regulament de ordine interioara este structurat pe capitole si articole si 
intra in vigoare la  data aprobarii prin Hotarare a Consiliului local BORANESTI

CAPITOLE

• Cap I - Dispozitii generale 
• Cap II - Obligatiile Primariei comunei BORANESTI 
• Cap III - Drepturile personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei      BORANESTI  
• Cap IV - Obligatiile personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei BORANESTI  
• Cap V - Functionarea aparatului de specialitate al primarului comunei BORANESTI, judetul Ialomita  
• Cap VI - Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Primăriei comunei BORANESTI
• Cap VII – Sanctiuni disciplinare
• Cap VIII – Dispozitii finale 
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Capitolul I - Dispozitii generale

Art.  1. Normele  de  disciplina  a  muncii  si  conduita  civica,  stabilite  prin  prezentul 
Regulament,  se  aplica  tuturor  persoanelor  care  lucreaza  in  aparatul  de  specialitate  al  
primarului, indiferent de durata raportului de munca sau a contractului individual de munca. 

Art.  2. Persoanele  care  isi  desfasoara  activitatea  in  cadrul  structurii  aparatului  de 
specialitate  al  primarului  comunei  BORANESTI  au  calitatea  de  functionari  publici  si  
personal contractual. 

Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat 
cea in care a fost numit, precum si functiile de demnitate publica. 

Capitolul II - Obligatiile Primariei comunei BORANESTI

Art. 3. Pentru buna organizare si crearea conditiilor desfasurarii ordonate, disciplinate si 
eficiente a activitatii,  intr-un  climat  democratic,  in  care  motivatia  muncii  desfasurate  de 
specialisti sa constea in obligativitatea indeplinirii atributiilor ce le revin, cat si in necesitatea 
satisfacerii din munca a trebuintelor socio-economice si proprii care sa permita accesul la 
implinirea  nevoilor  de  apreciere,  de  perfectionare  si  specializare,  Primaria  comunei 
BORANESTI isi asuma urmatoarele obligatii: 

a) asigurarea stabilitatii in munca a fiecarui salariat, incadrarea si promovarea in functie 
pe baza criteriilor valorice de competenta, realizari, probitate morala si civica, transparenta 
si in conditiile respectarii prevederilor legale; 

b) asigurarea si garantarea exercitarii functiei publice, independent de relatiile 
interpersonale; 

c)  respectarea  si  protejarea  drepturilor  salariatilor  impotriva  oricaror  incercari  de 
incalcare,  manifestari  de  subiectivism,  abuz  sau  arbitrarii;  sanctionarea  acestor 
manifestari/incercari; 

d) promovarea in clasa, grade profesionale si avansarea in trepte de salarizare sa se 
realizeze  fara  subiectivism,  pe  baza  competentelor,  performantelor  si  abilitatilor 
profesionale, a capacitatii inovative a fiecarui salariat din cadrul compartimentului din care 
face parte; 

e) stabilirea unor atributii si responsabilitati precise si specifice fiecarui loc de munca si  
fiecarei  functii;  asigurarea  comunicarii  si  insusirii  acestora  de  catre  toti  salariatii  prin 
intermediul compartimentelor si birourilor din aparatul de specialitate; 

f) asigurarea unei repartizari proportionale si rationale a sarcinilor de munca, pe fiecare 
salariat, in functie de fisa postului, pregatirea profesionala si capacitatea intelectuala; 

g) stabilirea si asigurarea respectarii normelor pentru functionarea si folosirea aparatelor 
si instrumentelor aflate in dotarea fiecarui loc de munca, a normelor si regulilor de primire, 
pastrarea si eliberarea documentelor, precum si a celor privind circuitul documentelor si a 
corespondentei; 
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h) asigurarea in limita posibilitatilor si in functie de prioritatile de solutionare a unor 
probleme, mijloace de transport pentru efectuarea deplasarilor in interes de serviciu; 

i) asigurarea unei informari corecte si oportune a tuturor salariatilor, prin intermediul 
Biroului secretariat si relatii cu publicul, cu privire la :
- drepturile corespunzatoare ce le revin potrivit legislatiei in vigoare, raportate la functia 
detinuta, vechime, cursuri de perfectionare, performante etc.
- criteriile de evaluare care stau la baza evaluarii anuale a activitatii fiecarui salariat
- punctajul acordat fiecarui salariat la sfarsitul anului in urma evaluarii si motivarea acestuia 
de catre cei care au realizat evaluarea, pentru ca fiecare salariat sa poata actiona pe linia 
imbunatatirii performantelor individuale

j) eliberarea de legitimatii personalului din aparatul de specialitate; 

    k) stimularea materiala si morala a persoanelor a caror initiative si activitati deosebite 
conduc la imbunatatirea activitatii administratiei publice locale, la rezolvarea unor probleme 
de interes pentru comunitate; 

l) asigurarea conditiilor materiale si a timpului necesar pentru participarea la cursurile de 
perfectionare si specializare; procurarea si punerea la dispozitia acestora a materialelor 
informative, publicatiilor de specialitate; 

m) programarea in consens cu salariatii a concediilor de odihna, astfel incat sa nu se 
ajunga la disfunctionalitati ale activitatii serviciilor administratiei publice locale si sa fie 
indeplinite si solicitarile angajatilor; 

n) asigurarea conditiilor de munca specifice fiecarei activitati; 

o) analizarea si luarea in considerare a propunerilor si sugestiilor facute de salariati, in 
vederea imbunatatirii activitatii si informarea acestora cu privire la solutionarea lor; 

p) stabilirea, conform art. 73(1), (2), (3) din Legea nr. 188/1999®, cu modificarile 
ulteriore, a componentei si competentelor comisiilor paritare; 

Capitolul III - Drepturile personalului din aparatul 
de specialitate al primarului comunei BORANESTI

Drepturile functionarilor publici 

     Art. 4. Pentru activitatea desfasurata functionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei BORANESTI, judetul Ialomita au dreptul la salarii 
compuse din :
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime in munca alte sporuri prevazute de lege;
c) alte sporuri prevazute de lege;

Art. 5. Functionarii publici beneficiaza de prime  si alte drepturi salariale in conditiile 
legii. 
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Art. 6. Functionarii publici au dreptul de a-si perfectiona continuu pregatirea 
profesionala. 

Drepturile personalului contractual 
      Art. 7. Personalul contractual din cadrul Primariei comunei BORANESTI are 
urmatoarele drepturi 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul de acces la formarea profesionala;
c) dreptul la informare si consultare;

d) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului 
de munca;
e) dreptul la protectie in caz de concediere;
f) dreptul la negociere colectiva si individuala;
g) dreptul de a participa la actiuni colective;
h) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art. 8. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
BORANESTI, mai are urmatoarele drepturi :
a)  dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
b)  dreptul la concediul de odihna anual;
c)  egalitate de sanse si de tratament;
d) dreptul la demnitate in munca;
e) dreptul la securitate in munca si sanatate;

Capitolul IV - Obligatiile personalului din aparatul 
de specialitate al primarului comunei BORANESTI

Obligatiile functionarilor publici 

Art. 9. Functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
BORANESTI le revin urmatoarele obligatii si indatoriri :
a) au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu 
legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici; 
b) functionarii de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale 
personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei; 
c) functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si 
civica prevazute de lege; 
d) functionarii publici au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la 
exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu 
favorizeze vreun partid si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru; 
e) functionarii publici sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii 
ierarhici; 
f) au indatorirea sa pastreze secretul de stat, de serviciu, precum si confidentialitatea in 
legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea 
functiei publice, cu exceptia informatiilor de interes public; 
g) sa actualizeze anual declaratia de avere; 
h) sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si a incompatibilitatilor 
stabilite potrivit legii. 
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Obligatiile personalului contractual 

Art. 10. Personalul contractual din din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei BORANESTI ii revin urmatoarele obligatii si indatoriri : 
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi 
revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, precum şi în 
contractul individual de muncă;
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
    g) alte obligaţii prevăzute de lege.
     i)   sa contribuie direct si cat mai activ la buna functionare a aparatului de specialitate al 
primarului si sa solutioneze toate problemele aflate in sfera de competenta si 
responsabilitate; 
     j)   sa realizeze intocmai si la timp sarcinile de serviciu ce decurg din functia si postul 
detinut, obligatiile ce le revin din Regulamentul de functionare al aparatului de specialitate, 
din actele normative si cele decizionale, din dispozitia primarului, precum si cele ale sefilor 
ierarhici superiori; 
    k)  sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si programul de activitate, 
sa foloseasca integral si cu maxima eficienta timpul de lucru; 
    l)  sa utilizeze si sa pastreze cu grija bunurile incredintate si sa gestioneze legal, corect 
si eficient fondurile banesti de care raspunde, este interzisa folosirea in interes personal a 
autoturismelor, calculatoarelor, masinilor de multiplicat, telefoanele, precum si celelalte 
mijloace materiale si banesti; 

Capitolul V - Functionarea aparatului 
de specialitate al primarului comunei BORANESTI, judetul Ialomita

      Art.11- (1)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de 
muncă este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.
          (2) Programul de lucru în instituţie începe la orele 08.00 si se termină la orele 16.00 .
          (3) In conformitate cu prevederile H.G nr.1723/2004 , programul de lucru cu publicul 
pentru compartimentul relatii cu publicul este in ziua de miercuri , intre orele 8,30-18,30 , iar  
in celelalte zile ale saptamanii , intre orele 8,30-16,30 .

Art. 12. Evidenta prezentei la program, precum si aceea a orelor prestate peste durata 
programului de lucru se asigura prin condica de prezenta, pe baza careia, compartimentul 
secretariat , intocmeste foaie colectiva de prezenta si propune acordarea compensarii cu 
timp liber corespunzator sau plata orelor suplimentare. 

Capitolul VI  
Structura organizatorică a aparatului 

de specialitate a Primăriei comunei BORANESTI
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             Art.13. Aparatul de specialitate al Primarului comunei BORANESTI este organizat 
potrivit structurii organizatorice şi asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Primăriei comunei 
BORANESTI, ca organ al administraţiei publice locale.

Art. 14. Şefii structurilor organizatorice au obligaţia să dea dispoziţii clare şi precise, 
să asigure condiţiile necesare pentru exercitarea lor, să controleze sistematic modul cum 
sunt aduse la îndeplinire şi să sesizeze conducerea  primăriei de toate abaterile constatate 
în vederea măsurilor disciplinare ce se impun.

 Art.15.  Pentru aducerea la îndeplinire  a atribuţiilor  ce-i  revin,  Primăria  comunei 
BORANESTI are următoarea structură organizatorică:
 COMPARTIMENT CONTABILITATE  ;
 COMPARTIMENT  IMPOZITE,  TAXE  LOCALE  ŞI  ALTE  VENITURI  –

AG.FISCAL+CASIER
 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL; 
 COMPARTIMENT URBANISM ; 
 COMPARTIMENT CADASTRU
 COMPARTIMENT STARE CIVILA;
 COMPARTIMENT SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL;
 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Art.16 Conform  prevederilor  legale,  Primarul coordonează,  supraveghează  şi 
controlează   activitatea  tuturor  instituţiilor,  serviciilor  publice  din  subordinea  Consiliului 
Local  al  comunei  BORANESTI  si  compartimentelor  din  aparatul  de  specialitate  al  
primarului.

Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei BORANESTI

Art.17   Prin prezentul  regulament se stabilesc următoarele atribuţii  şi  sarcini  ale 
compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului comunei BORANESTI:
           Art.18  Atribuţiile Compartimentului contabilitate ::

Contabilitate:
    - aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari, activitati de birou si de control;
    - organizeaza si coordoneaza acctiunea de eleborare a priectului de buget al comunei, 
care se supune aprobarii consiliului local;
    - pregateste lucrari cu privire la cheltuielile bugetului local atat in faza de proiect cat si in 
faza definitiva
    - stabileste dimensionarea cheltuielilor si transfera din bugetul administratiei centrale de 
stat, in functie de nivelul veniturilor propriii determinate in colaborare cu organelle de 
evidenta si incasare a impozitelor si taxelor locale;
    - urmareste executia cheltuielilor prevazue in bugetuul lofcal al comunei cat si in fonduri 
extrabugetare si informeaza periodic consiliul local despre modul de realizare a acestora, 
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propune masurile necesare atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza conform 
prevederilor legale;
    - verifica si actualizeaza necesitatea si oportunitatea propunerilor de oportunitate a 
bugetului local;
    - asigura exercitarea controlului financiar preventive pentru platile efectuate din bugetul 
comunei, eliberari de valori materiale pentru alte operatiuni specifice;
    - intocmeste documentele de plata catre organele bancare si urmareste primirea la timp 
a extraselor de cont si verificarea documentelor insotitoare;
    - exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casieria proprie;
    - conduce contabilitatea activitatilor administratiei publice locale, asistenta sociala, 
invatamant sanatate, ajutoare sociale, dari de seama trimestriale ;
    - intocmeste lunar balanta de verificare a exactitatii inregistrarilor contabile;
    - intocmeste trimestrial situatiile financiare, bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia 
fluxurilor de trezorerie, contul de executie bugetara.
    - intocmeste registrele de contabilitate, registrul jurnal, registrul inventar, cartea 
mare(fise sah);
    - organizeaza contabilitatea in partida dubla;
    - indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

Art.19  Atribuţiile Compartimentului impozite taxe locale si alte venituri – agent  
fiscal+Casier 

Impozite si Taxe Locale.:
- aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari, activitati de birou sau de control;
- asigura deschiderea evidentelor nominale pe platitori(rolurile unice), pentru evidentierea 
debitelor si incasarilor in ordinea crescatoare a numerelor de casa;
- inscrie in evidentele nominale(rolurile unice) pentru toate debitele curente din impozite, 
taxe, amenzi, etc conform borderourilor de debite emise de cei in drept;
- inscrie in listele de ramasita si a plusurilor din listele de plusuri extrase la finele anului;
- inscrie in evidentele nominale rolurile unice chitantele de incasare a debitelor inscrise in 
borderourile desfasuratoare intocmite de agentul fiscal;
- inscrie in evidentele nominale(rolurile unice) documentele de plata a debitelor din impozite 
si taxe efectuate prin trezorerie;
- tine evidenta debitorilor carora li s-a intocmit si aprobat acte de insolvabilitate si urmareste 
daca agentul fiscal verifica perioadic starea de insolvabilitate a acestora;
- intocmeste situatii anuale(listele) privind situatia sumelor restante si a sumelor platite in 
plus pe surse de venituri.
- intocmeste borderourile de scadere cu sumele reprezentand bonificatiile acordate la 
platile facute cu anticipatie;
- constata si stabileste debitele la impozitul pe cladiri la persoane fizice si persoane juridice;
- constata si stabileste debitele la impozitul pe terenuri la persoane fizice si persoane 
juridice;
- constata si stabileste debitele la taxele asupra mijlocelor de transport la persoane fizice si 
persoane juridice;
- stabileste debitele la concesiuni si la inchirieri in baza contractelor de concesiune si 
inchiriere emise de Consiliul local;
- indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

Agent fiscal +Casier:
Agent fiscal

7



  - inmaneaza contribuabililor instiintari de plata si procese verbale de impunere si preda 
contabilului dovezile de inmanare a acestora;
- participa impreuna cu personalul delegat de primarie la  actiunile de recensamant si alte 
activitati cu caracter statistic desfasurate la nivel de comuna;
- intocmeste zilnic registrul de casa, privind intrarile si iesirile de valori banesti;
 - efectueaza incasari si plati precum si depuneri conform normelor legale;
 - raspunde de intergritatea numerarului a chitantelor si altor documente care-i sunt 
incredintate in grija; 
- calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cazul platilor facute dupa expirarea 
termenelor de plata;
- inscrie zilnic in borderourile desfasuratoare sumele incasate pe surse, operand in extrasul 
de rol incasarile in extrasul de rol;
- verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabilitatii si urmareste 
permanent starea de insolvabilitate a acestora;
- identifica pe raza comunei persoanele care efectueaza activitati producatoare de venit 
sau care poseda bunuri si terenuri supuse impozitarii, sesizand organele competente in 
vederea stabilirii impozitelor si taxelor;
- conduce zilnic extrasul de rol;
Casier:

-asigura integritatea mijloacelor banesti pe care conform reglementarilor legale le 
gestioneaza;
-efectueaza incasari in numerar din banca, direct de la cetateni sau unitati platitoare catre 
consiliul local;
-efectueaza plati de salarii sau alte drepturi banesti pe baza de documente legal 
intocmite, aprobate de organele in drept;
-depune documente de decontare;
-conduce corect si la zi evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul zilnic al 
casieriei prin intocmirea corecta a registrului de casa;
-evidentiaza zilnic, pe baza de documente, incasarile si platile efectuate , la 
consemneaza in documentele tipizate si le preda la contabilitate;
-asigura gestionarea formularelor si documentelor cu valoare precum si a inventarului 
proprietate a Consiliului local BORANESTI;
-ridica extrasele de cont si anexele acestora;
-raspunde de indeplinirea atributiilor ce ii revin;

   - indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

Art.20  Atribuţiile Compartimentului  Registrul Agricol:
- inscrieera datelor in registrul agricol si tinerea  acestora la zi ;
-  pastrarea  registrelor  agricole  in   in  buna  stare  iar  dupa  expirerea  termenului  de  
folosire,predarea acestora la arhiva ;
- aducerea la cunostinta secretarului comunei a tuturor greselilor de inscriere in registrul  
agricol,pentru rectificarea  de catre acesta a erorilor existente ;
- pregatirea datelor pentru inscrierea in centralizatorul agricol si darile de seama statistice.
- eliberarea adeverintelor si certificatelor ce contin date din registrul agricol ;
- efectuarea unor sondaje la gospodariile populatiei privind sinceritatea datelor  declarate 
de catre  capul gospodariei ;
- popularizarea  legislatiei privind registrul agricol ;
- intocmeste certificatele de producator agricol conform normelor stabilite in acest 
sens,aplica taxa de timbru legala ;
- participa alaturi de speciaalistii agricoli la efectuarea de imbunatatiri funciare,a 
pasunilor,islazurilor comunale ;
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- urmareste respectarea obligatiilor persoanelor fizice si juridice privitoare la folosirea 
terenului pentru  productia agricola si silvica, prin  Legea  fondului funciar ;
- tine la zi Registrul de evidenta contractelor de arendare intocmite potrivit legii ;
- responsabil cu activitatea de arhivare;
- indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

          Art.21  Atribuţiile Compartimentului  Urbanism sunt următoarele:
- urmareste   asigurarea  elaborarii Regulamentului local de urbanism si a documentelor de 
urbanism si amenajarea teritoriului si propune aprobarea acestora de catre Consiliul local ;
- asigura respectarea  si realizarea prevederilor din documentatiile de urbanism si 
amenajarea teritoriului ;
- verifica documentatiile prezentate in vederea eliberarii  certificatelor de urbanism si 
autorizatiilor de construire sau desfiintare ;
- intocmeste si propune eliberarea certificatelor   si autorizatiilor de construire/desfiiintare 
pentru lucrari din competenta primariei ;
- intocmeste si propune emiterea avizului pentru lucrarile  la care se emit certificate de 
urbanism si autorizarea  de construire/desfiintare,de catre Consiliul Judetean ;
- intocmest  procesul verbal de predare   a  amplasamentului pentru  lucrarile autorizate de 
primarie ;
- stabileste prin certificatul de urbanism,avizele necesare in vederea eliberarii autorizatiilor 
de construire/desfiintare ;
- tine la zi registrul unic de certificate de urbanism in conditiile prevazute de Ordinul MLPAT 
nr.91/1991 ;
- primeste,inregistreaza si urmareste autorizatiile emise  de Consiliul Judetean ;
- urmareste  respectarea in termen a amplasamentelor si a documentatiei pe baza careia 
s-a eliberat autorizatia de construire/desfiintare ;
-  asigura  controlul  in  termen a  disciplinei  in   constructii  in  vederea inlaturarii  incalcarii 
prevederilor legale in domeniu ;
-  urmareste  realizarea   taxei   pentru  autorizatii  de  construire  la   terminarea  lucrarilor 
autorizate ;
- urmareste lucrarile de intretinere a drumurilor publice din comuna si implantarea semnelor  
de circulatie ;
- urmareste lucrarile de intretinere si reparatii la scoala,dispensar,sediul administrativ etc ;
-  verifica  situatiile  de  lucrari  si  participa  la  receptia  reparatiilor  executate  la 
scoala,gradinita,dispensar ,camin cultural si sediul   administrativ etc ;
-  urmareste  imbunatatirea  continua  a  aspectului  localitatilor  componente  ale 
comunei,incurajeaza pastrarea specificului local traditional in materie de  arhitectura ;
-  asigura  registrul  unic  de  control  ,consemneaza  rezultatul  controalelor  efectuate  in 
termen,il pune la dispozitia  inspectorilor judeteni si rezolva masurile dispuse  de acestia ;
- pune la dispozitia  inspectorilor judeteni registrele unice de evidenta a certificatelor de 
urbanism,autorizatiile de construire si control,dosarele  cu documentatiile pe baza carora s-
au emis autorizatiile sau ii insoteste pe acestia in teren pentru verificare ;
- urmareste protectia mediului inconjurator de catre agenti economici indiferent de  forma 
de proprietate ,de institutiile publice si populatie pe teritoriul comunei ;
- sesizeaza Inspectoratul judetean de protectie a mediului si colaboreaza cu comunele 
vecine in situatia cand apar pe teritoriul acestora cazuri de incalcare a normelor de 
protectie a mediului ;
- are  competenta de a controla la agentii economici indiferent de forma de proprietate ,la 
institutiile publice,pe raza comunei modul de respecatre a amplasamentelor si a 
documentatiilor care stau la baza  eliberarii autorizatiei  de construire/desfiintare ;
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- are competenta de a constata contraventiile savarsite in domeniul constructiilor si la 
regimul de autorizare a  constructiilor si de a propune sanctiunile conform legii ;
- tine la zi registrul de evidenta a contractelor de concesiune si propune Consiliului local 
rezilierea celor a caror  durata a expirat ;
- efectuarea unui control  saptamanal in ziua de joi intre orele 10.30 – 14.30  privind 
depistarea  persoanelor care  incalca disciplina inconstructii si prezentarea unui raport 
lunar cu  cele constatate ;
- deschiderea  unor registre separate privind procesele  verbale de control ;evidenta 
anunturilor de incepere a  lucrarilor ;evidenta proceselor verbale de receptie a 
lucrarilor ;evidenta proceselor verbale privind  contraventiile acordate ;
 - indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.
          Art.22-  Atribuţiile Compartimentului  Cadastru Agricol  sunt urmatoarele:
   -  participa efectiv in baza unui program de lucru zilnic la aplicarea prevederilor legilor 
fondului funciar;
    - ia masuri pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a 
terenurilor agricole din proprietatea producatorilor agricoli private, ajutand factorii abilitati de 
OCPI Ialomita la intocmirea corectari a documentelor specifice in vederea eliberarii titlului 
de proprietate;
    - participa direct la activitatile de inventariere si masurare a terenurilor ce fac obiectul Lg. 
nr.18/1991, de evidentierea acestora intr-un registru unic, pastrat la primarie;
    - inventarieaza suprafetele de islaz de pe raza comunei, intocmeste planul ethnic pentru 
refacerea acestor suprafete, urmand ca anual sa propuna taxele de pasunat pe specii, 
categorii de animale detinute in gospodariile cetatenilor;
    - participa impreuna cu personalul delegat de primarie la  actiunile de recensamant si 
alte activitati cu caracter statistic desfasurate la nivel de comuna;
    - asigura respectarea normelor tehnice legislative privind combaterea bolilor si 
daunatorilor la plante, prevenirea bolilor la animale impreuna cu medicul veterinar, 
acordand sfaturi tehnice necesare in acest sens;
    - respecta actele normative cu privire la buna desfasurare a activitatii din agricultura;
    - contacteza firme specializate in producerea de seminte, material saditor, ingrasaminte 
chimice si alte imputuri necesare desfasiurarii activitatii de agricultura; 
    - constata contravenetii si aplica sanctiuni la incalcarea normelor privind protectia, 
folosirea si ameliorarea terenurilor agricole, a normelor privind productia vegetala si 
animala si de protectie a plantelor cultivate;
    - pune in posesie prin intocmirea de procese verbale conform H.G. nr.890/2005, 

 - indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

       Art.23 Atribuţiile Compartimentului Stare civila:
- pastreaza si tine evidenta  registrelor de stare civila,ex.nr.I,a lucrarilor de stare civila si a 
certificatelor de stare civila ;
- efectueaza copierea  registrelor de stare civila  pierdute ori distruse  partial sau total- din 
cauza de forta majora(incendii,razboi,inundatii etc.)dupa exemplarul existent ;
- efectueaza mentiuni in registrele de stare civila exemplarul I,pe care  le are in pastrare ;
- elibereaza extrase pentru  uzul organelor de stat privind inregistrarile  din registrele de 
stare civila ,exempIarul 1 :
- sesizeaza  organele de politie  si participa la  verificarile ce se fac in cazul disparitiei 
certificatelor de stare civila,necompletate ;
- se ingrijeste de aprovizionarea  cu  materiale necesare desfasurarii activitatii de stare 
civila ;
- tine evidenta dosarelor si  inregistreaza  arhiva  starii civila,cu respectarea normelor in 
materie ;
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- elibereaza  extrase sau copii de pe actele de stare civila sub semnatura proprie ;
- intocmeste toate actele si situatiile  in materie de stare civila la termenele prevazute de 
legislatia  specifica ;
- intocmeste si elibereaza livretele de familie
 - efectueaza actualizarea listelor electorale permanente si comunica Biroului Judetean de 
Administrare a Bazelor de Date precum si Autoritatii Electorale Permanente, modificarile 
intervenite ;
- indeplineste si alte ateributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

         Art.24  Atribuţiile Compartimentului Secretar si Relatii cu publicul:
Secretar:
- participă în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
- coordonează compartimentele si activitătile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate 
tutelară si asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
BORANESTI;
-  avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru 
legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
- avizează pentru legalitate dispozitiile primarului;
- urmăreste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
- asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de 
secretariat;
- pregăteste lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
- asigură comunicarea către autoritătile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise 
de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 5 zile Dispozitii ale Primarului si 10 
zile Hotarari ale consiliului local, dacă legea nu prevede altfel;
- asigură aducerea la cunostintă publică a hotărârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
- eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu 
caracter secret, stabilit potrivit legii;
- legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părti si confirmă autenticitatea 
copiilor cu actele originale, în conditiile legii.
   Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului de specialitate al Primarului 
comunei BORANESTI.
   Secretarul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul 
local ori de primar.

Relatii cu publicul:
- asigura indrumarea si consilierea cetatenilor privind solicitarile acestora;
- pune la dipozitia solicitantilor formularele necesare solicitarilor;
- asigura primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei pe baza de curierat si 
semnatura, daca sistemul informatic nu permite altfel(scanarea;documente;semnatura 
ecetronica, etc.)
- asigura eliberarea si transmiterea documentelor catre solicitanti si tine evidenta 
confirmarilor de primire si a retururilor in registru special sau informatic;
 - colaboreaza cu alte compartimente la imbunatatirea imaginii primariei si popularizarea 
evenimentelor socio-culturale si a programelor primariei in mass-media, prin propuneri de 
pliante, diplome, brosuri, articole de ziar, conferinte de presa, reportaje si pagini web, 
inclusive la mentinerea/dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu localitatile 
infratite;
 - asigura confidentialitatea corespondentei;
 - colaboreaza dupa caz cu celelalte compartimente;
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 - furnizeaza rapoarte, la solicitarea conducerii asupra gestiunii corespondentei si a modului 
de rezolvare a acestora;
- documentelor create le arhiveaza si le pastreaza in arhiva unitatii;
- indeplineste si alte atributii incredintate de  Consuiliul local si de primar.

        Art.25  Atribuţiile Compartimentului Asistenta sociala:
- identifica copii aflati in dificultate si familiile cu grad crescut de risc de pe raza localitatii ;
- intocmeste raportul referitor la ancheta psiho-sociala a copilului aflat in dificultate si 

propune comisiei stabilirea unor masuri de protectie ;
- determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa, 

asigurand cunoaterea de catre copli a situatiei sale de drept si de fond ;
- acorda copilului capabil de discernamant asistenta de sprijin in exercitarea dreptului la 

libera exprimare a opiniei ;
- asigura aplicarea hotararilor comisiei, urmareste si supravegheaza modul de aplicare a 

acestor hotarari ;
- identifica unele alternative de tip familial pentru copii din centre de tip rezidential 

apartinand comunitatii locale ;
- acorda sprijin si asistenta familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in 

incredintare copii, pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora ;
- supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare sau in plasament 

copii precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul 
familial ;

- verifica si reevalueaza, cel putin o data la 3 luni, imprejurarile legalte de plasamentul 
sau incredintarea copilului si propune comisiei, dupa caz, mentinerea masurilor de 
protectie stabilite, modificarea sau revocarea acestora ;

- identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopta copii ;
- urmareste evolutia copiilor adoptati ;
- controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate in familia 

naturala, substitutive sau adoptive ;
- popularizeaza dispozitiile legale interne si internationale in domeniul protectiei copilului ;
- tine evidenta asistentilor personali si persoanelor cu handicap, intocmeste dosarele de 

amenajare ale acestora ;
- intocmeste statele de plata a asistentilor personali si persoanelor cu handicap ;
- tine evidenta beneficiarilor de ajutor social in conditiile Legii nr.416/2001 ;
- intocmeste si verifica dosarele de ajutor social depuse de beneficiarii Legii nr.416/2001 ;
- intocmeste si verifica dosarele privind alocatia de sustinere familiala 
- intocmeste statele de plata a ajutoarelor sociale ;
- indeplineste si alte atributii incredintate de Consiliul local si primar ;

Capitolul VII - Sanctiuni disciplinare

Sanctiuni disciplinare pentru functionari publici 
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Art.26- Încalcarea  cu  vinovatie  de  catre  functionarii  publici  a  îndatoririlor 
corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si 
civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a 
acestora. 

Art.27- Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: 
a) întârzierea sistematica în efectuarea lucrarilor; 
b) neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor; 
c) absente nemotivate de la serviciu; 
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter; 
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice în care îsi 
desfasoara activitatea; 
h) desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic; 
i) refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu; 
j) încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de 
interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici; 
k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea 
solutionarii cererilor acestora. 

Art.28- Sanctiunile disciplinare sunt: 
a) mustrare scrisa; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pâna la 3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de 
promovare în functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani sau/si retrogradare in functie 
publica pe o perioada de pana la 1 an;
 e) destituirea din functia publica. 

Art.29- Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 29 lit. "a" se poate aplica direct de catre 
Primar. 

Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 17 lit. "b"-"e" se aplica de conducatorul 
autoritatii sau institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina, dupa cercetarea 
prealabila a faptei savârsite si dupa audierea functionarului public. 

Sanctiuni disciplinare pentru personalul contractual 

Art. 30- Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o 
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile 
legale ale conducatorilor ierarhici. 

     Art. 31- Sactiunile disciplinare sunt : 
    a) avertismentul scris;
    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
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    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.32-Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare savarsite, avandu-se in vedere urmatoarele : 
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
b) gradul de vinovatie a salariatului; 
c) consecintele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

Art. 33- Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura cu exceptia celei prevazute la 
art. 31 lit. "a" nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

Capitolul VII - Dispozitii finale

Art.34- Prezentul Regulament de ordine interioara s-a intocmit pe baza prevederilor 
Statutului functionarului public aprobat prin Legea nr. 188/1999®, a Legii nr. 161/2003 
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, a Legii 
nr.7/2004® privind Codul de conduita a functioanarilor publici, a Legii nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala, Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala si a Legii 
nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice

Art.35-Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse în 
legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii 
primariilor. 

Art. 36-Personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei BORANESTI, 
judetul Ialomita este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului 
Regulament. 

Art.37- Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta tuturor celor interesati, in vederea 
respectarii prevederilor acestuia prin compartimentele secretariat si relatii cu publicul. 

Art.38- Pentru informarea cetatenilor, compartimentele secretariat si relatii cu publicul 
din cadrul Primariei comunei BORANESTI va asigura publicitatea pe pagina WEB proprie 
www.boranesti.ro si va afisa prezentul Regulament la afisierul institutiei;
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